
CRANBERRYFARM DE HOEVE 
In het zuidoosten van Friesland stroomt de rivier de Linde (Lende).  

Voor mensen die van rust en ruimte, en een afwisselende omgeving houden is dit gebied 

een ware verrassing. Ook de taal is anders: het Stellingwerfs en niet de Friese taal wordt hier 

oorspronkelijk gesproken. Het gebied hoort historisch bij de Stellingwerven.  Opgenomen in 

het karakteristieke coulissenlandschap van de Lendevallei ligt Cranberryfarm De Hoeve.  

U kunt bij de cranberryfarm terecht voor rondleidingen, maar ook voor informatie over de 

cranberryteelt, cursussen moestuinieren en tuinenreizen. U maakt kennis met alle – ook 

culinaire - facetten van de cranberry tijdens workshops en excursies met proeverijen.  

De bezoekerstuin bij de boerderij is duurzaam aangelegd 

met fruitbomen, vlinderstruiken, meidoorn, rozen en 

bloemenborders waar vele soorten vlinders hun voeding 

vinden. De unieke eenvoud van het natuurgebied van de 

Lende maakt een wandeling of fietstocht voor 

liefhebbers ‘puur genieten’.  

Bij de cranberryfarm zijn verschillende soorten 

cranberryproducten (sappen, jams, compotes, sauzen, 

gedroogde SmikkelBeSjes, verse /-ingevroren cranberry's) 

en cranberryplanten te koop. 

Beleving, genieten, ruiken, horen en proeven. 

De cranberryvelden van de Lendevallei worden biologisch 

onderhouden, waardoor hier en daar tussen de aanplant 

lage kruidachtigen en grassen groeien. Voor de jonge 

cranberryplanten een voordeel omdat de grond vochtiger 

blijft en tegelijkertijd ontstaat er een veld dat aantrekkelijk 

is voor hommels, bijen en vlinders. De randen zijn 

ingezaaid met wilde veelkleurige bloemenmengsels om 

insecten naar het cranberryveld te lokken.                                                           

Familiedagen, Groepsuitjes, Tuinenreis:    

 een unieke, originele invulling van uw dag! 

Cranberryfarm De Hoeve 

IJkenweg 13 8394 TA DE HOEVE 

0561 475911   

cranberryfarmdehoeve@live.nl 

www.cranberrryfarmdehoeve.nl 



 

 

                       IJkenweg 13 

8394 TA DE HOEVE 

familie Hartlief  

0561 -  475911 

06- 20603935  

cranberryfarmdehoeve@live.nl 

www.cranberrryfarmdehoeve.nl    

 

mei-oktober open op woensdag en vrijdag   13.00 -18.00 u  

andere maanden/dagen:  graag eerst even bellen   

Vanaf mei =  elke 1e zaterdag van de maand:       

Friese Streekmarkt Oldeberkoop 

__________________________________________________________________________________________________               

CranberryProducten en CranberryPlanten           

                                                           Workshops en Excursie 

Rondleiding en veldexcursie 1 dagdeel: een ochtend of een middag  

Kom zelf de bloeiende cranberrybloemen bekijken en alle groeistadia van de cranberrybes.  

Het veld bloeit vanaf mei-juni. In juli-september rijpen de bessen van groen naar rood.  

Half/eind oktober zijn de bessen  dieprood gekleurd en oogstrijp.  

Voor rondleidingen kunnen groepen vanaf 6-20 personen terecht. Reserveringen in overleg. 

Kosten:  € 8,50 pp incl. koffie/thee/cranberrylekkernij. Met proeverij: kosten op aanvraag. 

High Tea met uitzicht op de Lendevallei - 1 middag tijdstip in overleg 

Heerlijk genieten van een ‘cranberry-High Tea’ in de tuin van de Cranberryfarm. 

Reservering in overleg.  Kosten: € 12,50 pp. Voor High Tea met rondleiding en presentatie: vraag offerte.  

 

Workshop: Koken & toveren met cranberry   
1 middag 13.00-16.30 uur / 1 avond 19.00-21.30 uur 
Maak kennis met verschillende cranberryrecept-ideeen: kleine borrelhapjes , taarten en sapcombi’s, 
compotes en cranberrycocktails. U gaat  proeven & koken en uw ‘gerechten’ neemt u mee. 
Reservering in overleg.     Aantal deelnemers:  6-12                Kosten: vanaf  € 20,00 pp 

Tuinvrienden: cranberryplanten in de tuin of potterie  
1 dagdeel: een ochtend of een middag 
U maakt kennis met de cranberryplant en de mogelijkheden van cranberry in de moestuin en in de siertuin 
met potterie. Uitleg in het veld, beleving in combinatie met wilde planten, bijen, hommels, vlinders. 
Koffie/thee/sapje met cranberry & cranberrygebak.     Reservering in overleg. 
Aantal deelnemers: 6-20               Kosten:  € 12,50 pp inclusief cranberryplantje. 

  

nieuw: Tuinenreis – voor groepen tot 35 personen. Arrangement: vraag offerte. 
 

VERJAARDAG  FAMILIEDAG ZUSSENDAG  VRIENDINNENDAG PERSONEELSUITJE 

Een originele viering van uw verjaardag? De jaarlijkse Zussendag!  
Een 'anders dan anders' personeels- of familieuitje.  
We bieden u een programma 'op maat' : een unieke belevenis in de prachtige 
omgeving van de Lendevallei.                              Reservering in overleg.  
Dag of dagdeel.                                                    Kosten:  vrijblijvende offerte 
 
Fietsroute: ANWB 60/61  -   LF 3a: "Van Holwerd naar Kampen" 

 

 



             

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cranberryplanten voor  
 de Moestuin,  

de Siertuin of het Terras 
   U wilt zelf in uw (moes)tuin of uw potterie cranberry’s telen?  

                                         Dat kan!  
        Bij Cranberryfarm De Hoeve kunt u terecht voor  
               workshops en advies over de cranberryteelt.  

    > cranberryPlanten en cranberryProducten <                                                                                             

  www.cranberryfarmdehoeve.nl  

 



          

  Duurzame teelt, genieten van de natuur, beleving,  
 proeven van huisgemaakte cranberrylekkernijen. 

    

 Wilt u teler worden?  
Volg onze inhoudelijke workshops over  
duurzame aanleg van een cranberryveld,  
onderhoud en verwerking.   
(o.m. grondsoort,  groeiwijze, oogst, biodiversiteit) 

 Wilt u cranberry’s telen in uw moestuin? 
Vraag naar onze moestuincursus.  
Ook mogelijk op locatie van uw tuinvereniging. 
Aanmelden en/of informatie over dag/tijdstip/kosten: 
info@cranberryfarmdehoeve.nl 

           Wilt u eerst een cranberryveld ervaren en bekijken? 
Neem deel aan onze praktijk excursies met uitleg in  
het cranberryveld en aansluitend proeverij.  
Voor informatie over de workshops en excursies:  
Vraag naar de folder: info@cranberryfarmdehoeve.nl 
                  

    www.cranberryfarmdehoeve.nl 

 

 



 


