
 

 

Even voorstellen: 

De Hooge Kamp ligt op een mooi, hoog stukje grond in de IJsselvallei tussen Apeldoorn en Deventer. Hier 
verbouwen wij met de biologisch-dynamische aanpak een grote variatie aan groenten: wij werken als tuinteam 
samen aan een gezonde bodem met een rijk bodemleven en aan een plek die thuishaven is voor allerlei dieren 
en planten; een natuurlijke omgeving waarin wij met plezier en voldoening ons werk doen.  

En dat proef je aan de groente!                                                                                                     
Mee-proeven kan met onze groente in pakketvorm…we leveren aanvullend op de groente ook fruit, 
aardappelen en uien. De keuze bestaat uit groente-, fruit- of combi-pakketten en deze allen in groot of 
klein formaat, waarbij het pakket groentepakket klein zich richt op een huishouden van twee personen 
met evt kleine kinderen. 

In een groentepakket zitten 5 of 6 verschillende groenten - veelal drie hoofdgroenten, een 
bijgroente(n) en een bladgewas; voldoende om een (groot) deel van de week de borden te vullen. 
Wekelijks wordt   een gevarieerd pakket samengesteld met de groente van het seizoen op een 
abonnement-basis.                                                                                                                        
Het fruitpakket bestaat uit drie fruitsoorten, met elke week appel en daarbij afwisselend peer-
sinaasappel-banaan en meer seizoensgebonden fruit als mandarijn, meloen, druiven en bessen.  

Via de mail ontvang je een bericht met inspirerende recepten en wetenswaardigheden rondom het 
werk op de tuinderij. Nieuwe (seizoens- of vergeten) groenten voegen zich zo gemakkelijk in het menu 
op tafel en je krijgt een inkijkje in hoe de groente groot wordt. 

Uit proberen kan voor een maand op proef. Ophalen kan heel dichtbij door afhaalpunt op school op 
donderdagmiddag. Voor meer info over de pakketten en opgave: info@hoogekamp.nl 

Momenteel ligt het land er ogenschijnlijk leeg en kaal bij, maar inmiddels zijn de voorbereidingen voor een 
nieuw teeltseizoen al in volle gang. Nog even en in maart gaan dan hier weer de zaadjes en plantjes de grond 
in…die uit mogen groeien tot knapperige raapstelen, romige spinzie, kruidige worteltjes, zomerzoete tomaatjes 
en altijd vers. 

Welkom en tuindersgroet,  

Reni - namens het tuinteam van de Hooge Kamp 

 

 


