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Transition Town Zaltbommel  
Lokale en milieuvriendelijke bedrijven, activiteiten  
      en initiatieven in Zaltbommel en omgeving. 

              “Lokaal & Bio rondom Bommel”   26 juni 2018 

 
 

1) ’t Aailand Biologische Tuinderij en Zorgboerderij / Bodo Rammelsberg      
www.aailand.nl / 073-599 40 12 / 06-40 58 60 02 / info@aailand.nl  
Verbouwt zelf in Nederhemert. Bezorgt aan huis en staat vrijdags op de Biologische markt in ’s-Hertogenbosch 
van 8:00 tot 13:00.  
Biologische groente- en fruitabbonementen in de Bommelerwaard en Den Bosch en omgeving. 
 

2) ’t Bergje Boerderijwinkel / vleesveebedrijf Rundvee / vrije uitloop eieren / honing / wijnen / sappen. 
www.t-bergje.nl / 0345-50 52 46 / 06-29 80 34 10 / Steven en Vera van Mourik, Langstraat 14, 4196 JB TRICHT  
Verkoop van Rundvlees dat op natuurlijke wijze wordt geproduceerd. vrijdag en zaterdag 10.00u tot 16.00u 
 

3) van den Bogert, Biologische varkensboerderij + verkoop van vlees 
www.bommelerwaardgids.nl/gids/bedrijf-uitgelicht/biologische-varkenshouderij-van-den-bogert-hedel/ 
073-599 37 13 / 06-20 38 55 30 / aajm@xs4all.nl / Andries en Janny, Mezenweg 11, 5321 JR Hedel 
Samen met een ambachtelijke slager hebben we pakketten samengesteld die op bestelling geleverd worden. 
 

4) Busy Bees Bestuiving, imker-bedrijf    
www.busybeesbestuiving.nl / 0418-63 14 36 / 06-12 36 78 08 / bijenbusybees@gmail.com 
Henri Boons, Pastoor Wassenbergstraat 2, 5334 KG Velddriel 
Verhuur, verkoop en het kweken van bijenvolken t.b.v. bestuiving. Het verkopen van bijenproducten.  
Ook zijn wij actief in het verzorgen van bijenteelt cursussen en van lezingen. 
 

5) Dubo techniek, Solar, Energie, Trade Centre, Comfortsystemen  
www.dubobedrijven.nl / 0418-59 74 50 / info@dubobedrijven.nl / Van Voordenpark 5A, 5301 KP Zaltbommel 
Dubotechniek is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector 
ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van 
duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. 
 

6) Elliz in Company, Social Factory, Duurzaam en Sociaal naaiatelier in Zaltbommel. 
www.ellizincompany.nl / 06-24 53 35 81 / info@ellizincompany.nl / Boschstraat 92, 5301 AG Zaltbommel 
Social Factory Elliz in Company is een kleurrijke, sociale, innovatieve plek waar gezamenlijk gewerkt wordt aan 
het vervaardigen van textiele producten. Een sociaal naaiatelier waar werklozen, mensen van buitenlandse 
komaf, jong en oud als vrijwilliger werkt aan mooie duurzame textiele producten. Dit betekent dat mensen vanuit 
alle hoeken van de samenleving met aandacht en respect voor elkaar werken en leren. 
O.a. door inzameling van oude materialen worden nieuwe producten tot stand gebracht. 
 

7) Natuurlijk Eten       
Boonkamp 32, 5324EX, Ammerzoden / 06-22 24 38 45  
Biologische Catering & Lunches. Een fris en vernieuwend concept voor de catering, waarbij de producten 
voornamelijk bestaan uit biologische, fair trade en lokale natuurlijke producten.  
 

8) Bakkerij Hardeman, [h]eerlijk biologisch brood 
www.bakkerijhardeman.nl / 0416-691662 / info@bakkerijhardeman.nl of via www.biologischbroodonline.nl 
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Gerard & Suus, Torenstraat 2, 4261 BH  Wijk & Aalburg   www.facebook.com/gerardensuus 
Brood met Karakter. Op basis van onze eigen desems of gist. Volkoren, spelt of wit. Eenvoudig of juist luxe. 
 

9) Natuurlijk Kersvers, Groente en Fruit, Streekproducten  
www.natuurlijkkersvers.nl / 0418-66 23 89/ info@natuurlijkkersvers.nl 
Bart en Antoinette Leenders / Noordbeemdenweg 8, 5331LG Kerkdriel  
Wij verkopen het hele jaar door een uitgebreid assortiment kersverse ambachtelijke groenten en fruit en ook 
diverse “vergeten” groenten.  

10) Mappelle Vruchten telen in eigen tuin. Advies, cursussen en sap-verkoop 
www.mappelle.nl / 06-29 33 11 71 / info@mappelle.nl / Ir. Joke van den Ban, Weiweg 4a, 4064CJ Varik  
Voor een rijke oogst aan allerlei vruchten uit eigen tuin. Vruchten telen met bezieling. 
 

11) De Overscharen Landwinkel, Groente, Fruit, Kaas, Vlees 
www.landwinkeldeoverscharen.nl / 0418-66 16 20 / jorisenbianca@hetnet.nl 
Joris en Bianca van Herwaarden, Overscharenweg, 3 5328 JM Rossum  
Producten zo veel mogelijk uit de eigen omgeving.  
di 09:00 - 18:00 / do 09:00 - 18:00 / vr 09:00 - 18:00 / za 08:00 - 16:00u 
 

12) Paddestoelenrijk, Kwekerij van exotische / biologische paddestoelenrassen 
www.paddestoelrijk.nl / 0418-66 40 01 / 06-20 57 51 78 / info@paddestoelenrijk.nl / Middelweg 3, 5328 JC 
Rossum  
Tevens verkoop aan huis, rondleidingen, workshops en proeverij. Soorten: Shii-Take, Maitake, Beukenzwam, 
Eryngii, Pioppino, Pompom Blanc, Koraalzwam, Nameco, Oesterzwam. Op afspraak telefonisch of per E-Mail.  
 

13) Repair Café Bommelerwaard, reparatie van kleding, meubels, elektr. app., speelgoed, fietsen etc.  
www.repaircafebommelerwaard.nl/home/ / repaircafebommelerwaard@gmail.com 
Zaltbommel (Pand 9) elke vierde woensdag   I     
Kerkdriel (De Leyenstein) elke derde woensdag   I van de maand, van 14.00 tot 16.30 uur open 
Ammerzoden (Het Zonnelied) elke tweede woensdag  I 
 

14) Kaashandel Remijn,  
www.stompetoren.com / 0418-63 31 01 / Industriestraat 12, 5331 HW Kerkdriel  
Kaas uit de Bommelerwaard en verder Nederlandse kaas van koe, geit, schaap, biologische en vegetarische kaas. 
Streekkaas op de markt en supermarkten in de Bommelerwaard. 
 

15) Schuttershof Biologische boerderij / Biologische winkel / Bed & Breakfast 
www.boerderijschuttershof.nl / 073-599 58 24 / 06-20 00 99 86 / info@boerderijschuttershof.nl  
Jacqueline Groeneveld, Maaijenstraat 38, 5325 XH Well (GLD) 
EKO keurmerk (runds- varkens- en lamsvlees) kippenvlees via bio boer. 
Open: vrijdag 13:00 - 18:00u 
 

16) Sjoppie Lady’z, Vintagewinkel / Dameskleding en Accessoires. In en Verkoop. 
https://www.facebook.com/Sjoppie-Ladyz-204252589782985/  T: 0418-51 08 68 
Gamerschestraat 3, 5301 AN Zaltbommel / Open di. t/m za. Dag 
 

17) Soup-a-go-go, soepen, vers, gezond, eerlijk en smaakvol  
www.soup-a-go-go.nl / 06-12 70 56 93 / manita@soup-a-go-go.nl 
Manita Rovers, Schoolstraat 1A, 5301 NV Zaltbommel 
SOUP-a-go-go is gespecialiseerd in verse smaakvolle soepen van alleen natuurlijke en met name biologische 
ingrediënten uit de regio! Soep-proefabonnementen en soep-abonnementen. 
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18) De Sterregaard, Biologisch-dynamisch fruitteeltbedrijf en B&B / Demeter / EKO  

www.sterregaard.nl / 073-599 44 43 / sterregaard@xs4all.nl 
Middelingenseweg 51, 5321 JH Hedel  
Winkel: groente, fruit, honing, eieren, brood, kaas, droogwaren.  
Proeflokaal catering- en/of culturele activiteiten. 
Hèt adres voor uw biologische groente- en fruitabonnement! Ophalen o.a. in Zaltbommel en Hedel. 
 

19) Solar Duurzaam Nederland B.V, Het leveren en plaatsen van zonnepanelen in en om de regio Zaltbommel 
www.solarduurzaamnederland.nl/zonnepanelen/zaltbommel / 0418-68 36 12 / info@soldu.nl 
Valeton 4A1, 5301 LW Zaltbommel   https://www.facebook.com/SolarDuurzaamNederland 
Wij zijn uw regionale specialist, en informeren u vrijblijvend over de installatie van zonnepanelen op uw woning 
in Zaltbommel en omstreken. 
 

20) Kringloopwinkel De Spullewaard  
www.spullewaard.nl / 0418-51 22 70 / kringloop@spullewaard.nl  
Van Heemstraweg West 9 (Pand 9), 5301 PA Zaltbommel 
Verkoop van kringloopartikelen en ondersteuning van goede doelen. 
Open: Di. t/m za van 10:00 tot 16:30u. Gesloten tijdens schoolvakanties. 
 

21) Thuisafgehaald / Ga ook op culinaire ontdekkingstocht in je eigen buurt! 
www.thuisafgehaald.nl / www.facebook.com/thuisafgehaald.nl 
Thuisafgehaald maakt het mogelijk om je kookkunsten te delen met mensen bij jou in de buurt. 
 

22) De Heerlijkheid Trompenburg, Boerenbedrijfje met imkerij, schaapskudde, moestuin, boomgaard en stalhouderij 
www.bommelerwaardgids.nl/gids/bedrijf-uitgelicht/de-heerlijkheid-trompenburg-poederoijen/ 
0418-67 71 34 / trompenburg@zonnet.nl 
Maarten van Rossumweg 31, 5307 HC Poederoijen  
Honing, Jam, chutney, scharreleieren, advocaat, honingwijn, vleespakketten varkens- en lamsvlees, 
streekmanden. open: za. 09:00 - 13:00u Rondleidingen en ook rondritten door de streek met een koets. 
 

23) Wijndomein Oude Waalstroom, Biologische wijngaard en theeschenkerij  
www.wijndomeinoudewaalstroom.nl / 0418-51 00 58 / 06-18 94 30 49 / info@wijndomeinoudewaalstroom.nl 
Jannestraat 1a, 5327 KR Hurwenen  
Eigen Nederlandse wijn uit de Bommelerwaard, verkoop wijn(geschenken), rondleidingen, proeverijen, 
minicamping en theeschenkerij. Rode wijnen, droge of halfdroge witte wijnen en roséwijnen 
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Transition Town Zaltbommel vraagt uw medewerking! 
Deze lijst is nog lang niet compleet en er staan vast ook verkeerde of verouderde data vermeld.  
Wilt u ons berichten als u fouten tegenkomt, maar ook wanneer u gegevens heeft waarmee we deze lijst 
kunnen aanvullen.    E-mail aan: jos@zaltbommel.transitiontowns.nl 
 

 
Deze lijst gaat over: 

Bedrijven en initiatieven die bijdragen aan het verbeteren  
van een lokale milieuvriendelijke en schone economie.  

 


