
Hier klopt het groene hart van Leerdam.

groene kledingzaken en dito slaapadresjes.

lekkerste biologische restaurants, 
Greenleave ging voor Buitenleven op zoek naar de

Hoe groen zijn ze eigenlijk in Leerdam?

DOOR GREENLEAVE ILLUSTRATIE JEROEN VAN KESTEREN
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CHARMANTE STUDIO

Word jij ook blij van een zonnig privéterras 

voor je kamer? Bij Studio Tjilp krijg je dat 

en nog veel meer. De prachtige studio 

staat achterin de tuin van Beatrijs en 

Martin. Eenmaal binnen sta je in een 

mooie, lichte ruimte met een betonnen 

vloer, muren van leem en hergebruikte 

meubels. Er zijn een kleine open keuken, 

eettafel, bank en aparte badkamer. Als je 

de open trap naar boven neemt, kom je bij 

de slaapruimte met twee bedden. Je 

spreekt een tijdstip af voor het ontbijt dat 

bestaat uit biologisch sap, honing en 

brood. Beatrijs komt het ’s morgens 

brengen. Fietsen zijn te huur voor €5,- per 

dag en bij aankomst ontvang je een flesje 

wijn. Gezellig toch? Vanaf €75,- per nacht, 

inclusief ontbijt (2 personen).

Studio Tjilp, Horndijk 31a, Leerdam. 

06-23598418,  

www.matthie12.wixsite.com/studiotjilp

COUNTRY STYLE

Wil je eens wat anders? Dan kun je 

overnachten in een boshuisje of pipowa-

gen op deze kleinschalige tentencamping. 

Kampeerbosje Leerdam is de ideale plek 

voor wie wil genieten van de rijke, groene 

omgeving rondom Leerdam. De camping 

is sinds maart van dit jaar door de komst 

van zonnepanelen geheel zelfvoorzie-

nend. De boshuisjes hebben een groen 

sedumdak dat zorgt voor optimale 

isolatie. Verder zijn alle huisjes voorzien 

van een keuken, eettafel, houtkachel, 

toilet en terras. Bij de receptie is een 

gezellige plek met banken, stoelen, 

spelletjes en vuurkorven.  

Vanaf €60,- per nacht (2 personen). 

Kampeerbosje Leerdam, Recht van ter 

Leede 25, Leerdam. 0345-623600, 

www.kampeerbosje.nl

  

ZICHT OP WATER

Wil je graag met uitzicht op stadsrivier de 

Meent logeren? Dan is Bed & Breakfast 

Groene Meent een goede optie. Vlakbij 

alle restaurants, winkels en bezienswaar-

digheden ben je na een dagje Leerdam zo 

weer terug op je logeeradres. De twee 

kamers zijn op de begane grond met eigen 

ingang en bieden alle comfort van een 

luxe hotelkamer. Er is ook een algemene 

ruimte met een koffiezetapparaat, een 

koelkast en een informatiehoek. Eigena-

resse Simone serveert ’s ochtends een 

lekker ontbijt met eitjes van de boer en 

biologische jam van landgoed Mariën-

waerdt. Vanaf €81,- per nacht, inclusief 

ontbijt (2 personen).

B&B Groene Meent, Meent 53,  

Leerdam. 0345-506849,  

www.bedandbreakfastleerdam.nl
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VEELZIJDIG

Restaurant ’t Veerhuys wordt geroemd 

om het lekkere eerlijke eten voor een 

eerlijke prijs. Het is een laagdrempelig en 

bedrijvig restaurant in een historisch pand 

aan de Linge. De groente en fruit komen 

van de boerderijwinkel in Schoonrewoerd. 

Denk aan kersen, pruimen en bessen in de 

zomer. Het brood komt van de ambachte-

lijke bakker en het biologische bier op tap 

is van Gulpener. Zin in een pannenkoek? 

Ze hebben hier wel 140 soorten!  

Open: di-vr va 11 uur, za-zo va 10 uur.

Restaurant ’t Veerhuys, Kerkstraat 93, 

Leerdam. 0345-615262,  

www.veerhuys.com

  

KOFFIE-EXPERTS

Nederlanders hechten tegenwoordig veel 

waarde aan goede koffie. Deze is bij De 

Vier Heerlijkheden zeker te vinden. De 

koffie van 100% Arabica komt van kleine 

plantages, waar kwaliteit boven kwantiteit 

gaat. De boeren krijgen een eerlijke prijs 

voor hun bonen. In de achtertuin kun je 

genieten van je kopje koffie. En zit het 

weer niet mee? Dan zit je lekker binnen. 

Neem gerust een kijkje bij de vele 

duurzame producten en geschenken die 

hier te koop zijn, zoals het ambachtelijke 

servies genaamd Bunzlau uit Polen.  

Open: ma 13-18 uur, di-do 9-18 uur, vr 9-21 

uur, za 9-17 uur.

De Vier Heerlijkheden, Kerkstraat 36, 

Leerdam. 0345-631906,  

www.devierheerlijkheden.nl

  

HET OUDE POSTKANTOOR

Gasterij het Oude Posthuys is gelegen in het 

voormalig postkantoor van Leerdam. Het 

restaurant straalt allure uit en is rustig en 

klassiek ingericht. Het menu past bij het 

seizoen, de groente en het fruit worden in de 

buurt verbouwd en de vis uit Yerseke is MSC 

gecertificeerd. Een mooi adresje voor een 

avondje tafelen. Open: ma 12-23 uur, di-vr 11-23 

uur, za 12-23 uur, zo 16-23 uur.

Gasterij het Oude Posthuys, Meent 57, 

Leerdam. 0345-618393,  

www.hetoudeposthuys.nl

  

THEEKONINGINNEN

De ligging aan de Linge in het eeuwenoude 

Muizentorentje is een van de grote pluspunten 

van theehuis Thee Leutje. Connie en haar 

dochter Jolanda serveren hier met veel 

enthousiasme een high tea met uitsluitend 

ambachtelijke gerechten (wel vooraf reserve-

ren). Maar ook voor een kopje biologische thee 

of een lichte lunch ben je hier van harte welkom. 

Open: vr-za 11-16:30 uur.  

Thee Leutje, Zuidwal 5, Leerdam. 

06-43490201,  

www.theeleutje.nl

KOFFIE & IJS

IJsliefhebbers opgelet! Bij Koffie in de Bakkerij 

kun je het hele jaar door genieten van heerlijk 

ambachtelijk ijs. Het vruchtenijs wordt gemaakt 

van echt fruit en is gluten– en lactosevrij. Het 

yoghurtijs wordt bereid met biologische yoghurt. 

De chocola komt van het merk Callebaut, dat 

streeft naar een duurzame cacaoteelt. Kortom: 

een adresje om je vingers bij af te likken. 

Open: ma 12-18 uur, di-do 10-18 uur, vr 10-21 uur, 

za 10-18 uur (1 oktober-30 april).

Koffie in de bakkerij, Kerkstraat 21a,  

Leerdam. 0345-848259,  

www.facebook.com/koffieindebakkerij

4

5

6

7

8

2017 MAART/APRIL  169



11

shoppen

 =
 g

ro
en

   
 

 =
 g

ro
en

er
   

 
 

 
 =

 g
ro

en
st

GLASKUNST

In De Kristalwinkel van Royal Leerdam 

Crystal vind je de grootste en mooiste 

kristalcollectie en hedendaagse glaskunst. 

Ze hebben hier designobjecten van 

wereldberoemde ontwerpers als Copier 

en Meydam, maar ook van gastontwer-

pers als Marcel Wanders en Ans Markus. 

De prachtige designobjecten en gebruiks-

voorwerpen worden ambachtelijk 

vervaardigd in Leerdam sinds 1878. De 

winkel hoort bij De Kristalfabriek waar je 

interessante rondleidingen kunt krijgen. 

Check de site voor meer info. 

Open: ma 13-17:30 uur, di-za 9-17:30 uur, 

za 10-17 uur.

De Kristalfabriek Leerdam & De 

Kristalwinkel, Lingedijk 8, Leerdam. 

0345-636545,  

www.royalleerdamcrystal.nl

ALTIJD GOED

WereldWinkel Leerdam bestaat alweer 

dertig jaar. Die is onveranderd in zijn 

missie om de bekendheid van eerlijke 

handel te promoten en de producten die 

daarbij horen te verkopen. Hierdoor 

kunnen mensen in ontwikkelingslanden 

een menswaardig bestaan opbouwen.  

Wij werden ook deze keer weer blij van de 

vrolijke en mooie producten die in de 

WereldWinkel worden verkocht.  

Open: ma 13-17:30 uur, di-vr 9:30-17:30 

uur, za 10-17 uur (april-september op 

vrijdag tot 20 uur geopend).   

WereldWinkel Leerdam, Fonteinstraat 

38, Leerdam. 06-10118367,  

www.leerdam.wereldwinkel.nl

  

MOOIE PRODUCTEN

Pand 18 is een prachtige winkel met 

naaiatelier in het centrum van Leerdam. 

Hier werken ongeveer twintig mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt met veel 

plezier samen. In het atelier maken zij zo 

zelfstandig mogelijk diverse textielpro-

ducten, zoals badjassen, kussens, 

schorten, knuffels en handdoeken. Ook 

wordt er gebruik gemaakt van gerecycle-

de materialen. Ze worden met liefde voor 

je ingepakt en je loopt met een glimlach 

de deur weer uit. Open: ma 13-16:30 uur, 

di-vr 10-16:30 uur. 

Pand 18, Kerkstraat 18, Leerdam. 

0345-633008, www.syndion.nl/pand18

   

PINK OMHOOG

Anna’s Servies is een webshop in Engelse 

serviezen met een showroom in de 

Nijverheidstraat in Leerdam. Ze verkoopt 

onder andere de mooie serviezen van 

Villeroy & Boch. Dit merk werkt zo 

duurzaam mogelijk. De focus in de 

productie ligt op energie-efficiëntie, het 

behoud van natuurlijke hulpbronnen en de 

vermindering van C02-uitstoot en afval. 

Kortom: met de aankoop van deze produc-

ten lever je een actieve bijdrage aan de 

bescherming van het milieu. Open: ma, 

wo, vr, za 9-12 uur.

Anna’s Servies, Nijverheidstraat 22, 

Leerdam. 0345-633001, 

www.annaservies.nl

FIJN SHOPPEN

Marli Mode wordt alweer dertig jaar 

gerund door Marjolein. In haar winkel 

hangen diverse kwaliteitsmerken, 

waaronder Studio Anneloes. De collectie 

bestaat uit mooie shirts, tunieken en broe-

ken, die op een eerlijke manier in Europa 

worden geproduceerd. Dat vindt plaats in 

kwalitatief hoogwaardige ateliers, waar 

met veel liefde voor vakmanschap wordt 

gewerkt. Ook de Italiaanse ‘travelstof’, die 

Studio Anneloes veel gebruikt, wordt 

milieuvriendelijk geproduceerd.  

Open: ma 13-18 uur, di-do 9:30-18 uur,  

vr 9:30-21 uur, za 9:30-17 uur. 

Marli Mode, Fonteinstraat 20-22, 

Leerdam. 0345-614411,  

www.marlimode.nl
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SCHITTEREND

Het Nationaal Glasmuseum bestaat uit twee locaties: de Glasblazerij in de 

historische binnenstad en het Glasmuseum aan de Lingedijk. In de collectie 

van het museum vind je indrukwekkende stukken glaskunst, maar ook 

gebruiksvoorwerpen die de geschiedenis van het glasblazen laten zien. De 

Glasblazerij ligt in een voormalige houtloods aan de Linge, waar je de 

glasblazer aan het werk kunt zien. Vanaf de tribune kun je het hele proces 

volgen en wordt alles in detail uitgelegd. Een leuke en leerzame ervaring. 

Open: di-za 10-17 uur, zo 12-17 uur (beide locaties).

Nationaal Glas Museum, Lingedijk 28-30, Leerdam. Glasblazerij, 

Sundsvall 2, Leerdam. 0345-614960, www.nationaalglasmuseum.nl

  

ERFGOED

Hofje van Mevrouw van Aerden, een klein en intiem historisch hofje, is 

overdag een aangename oase in de stad. De combinatie van Hollandse 

degelijkheid, Franse elegantie en een tikje rococo maken het hofje uniek. 

Naast de prachtige binnen- en buitentuin beschikt het over een zeer unieke 

collectie schilderijen van zeventiende-eeuwse Hollandse meesters. Het 

Hofje wordt nog steeds bewoond door ongehuwde dames van ‘onbespro-

ken’ gedrag en van Protestantse Huize. Open: wo en za 13-17 uur.

Hofje van Aerden, Huisgracht 67, Leerdam. 0345-614019,  

www.hofjevanaerden.nl

VAREN OP DE LINGE 

Wist je dat kanovaren helemaal niet moeilijk is om te leren? Omdat De 

Linge geen obstakels of stroomversnellingen heeft, is die uitermate 

geschikt om te kanoën. Betuwse Stromen heeft kajakken en Canadese 

kano’s in diverse modellen en uitvoeringen. Je kunt kiezen of je alleen of 

met meerdere personen in de kano wilt varen (kajak maximaal twee 

personen; Canadese kano maximaal vier personen). Veel vaarplezier!  

Open: vanaf half april tot eind september, di-vr 10-17 uur, za-zo, 9-17 uur. In 

vakantieperiodes op maandag ook geopend.

Betuwse Stromen, Veerstoep 2, Leerdam. 0345-651959, www.kano.nl

  

Als eerbetoon aan de vijftigste verjaardag van 

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 

presenteert Royal Leerdam Crystal het 

Oranjevaasje ‘Willem-Alexander 50’. Op 27 april 

2017 komt dit bijzondere vaasje officieel uit. Wees 

er op tijd bij en bestel nu jouw Oranjevaasje!

15

16

Dit stadsportret wordt samengesteld door Erika en 

Martine, de bedenkers en oprichters van greenleave.nl, 

een website over bijzondere en groene vakantieadres-

jes in binnen- en buitenland. “Wij vinden duurzaam 

geen vies woord. We zijn altijd op zoek naar leuke 

adresjes, die oog hebben voor het milieu, de natuur-

lijke omgeving en lokale producten en gebruiken. De 

adresjes in dit stadsportret zijn in ieder geval goed 

bezig!” www.greenleave.nl
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