Fiets Biltsheerlijk in De Bilt
Routebeschrijving; rondrit van ca. 15 km.

p: openbare parkeerplaats
bij Het Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven.

Deze fietsroute is onderdeel van een serie van vier.
De routes zijn ontwikkeld door Stichting Biltsheerlijk
in samenwerking met lokale voedselproducenten en
met financiële steun van de gemeente De Bilt. Ze zijn
te downloaden op www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes

Het startpunt (punt 1) is Kinderboerderij De Schaapskooi, Melkweg 1B
in Bilthoven, maar de route kan ook op elk ander punt begonnen worden.
1. Kinderboerderij de Schaapskooi en Pig Me
Ga bij de hoofdingang van de kinderboerderij rechtsaf het fietspad op. Al snel
kom je bij stoplichten. Steek over en sla linksaf, Melkweg. Rechtdoor bij kruising, richting K.V. Nova. In
bocht linksaf, vrijliggend fietspad langs bomenlaan.
2. Aan het einde bij de rotonde rechts, Groenekanseweg (let op: fiets om de rotonde heen). Eerste weg
links, Weltevreden. Aan het einde van Weltevreden rechts vrijliggend fietspad, dat uitkomt bij stoplichten
(knooppunt 14). Sla hier linksaf, steek de Biltse Rading over en ga rechtdoor, Blauwkapelseweg. Ga
rechtdoor bij de rotonde, Burgemeester de Withstraat. Aan het einde rechts, Dorpsstraat. Stop bij nr 42.
3. Bonbon Margo
Vervolg je route op de Dorpsstraat. Wanneer je bij stoplichten komt: sla linksaf en steek de Utrechtseweg
over. Ga aan de overkant linksaf en direct daarna rechts, Wilhelminalaan. Volg de Wilhelminalaan tot je
bij stoplichten komt. Steek de weg over, Universiteitsweg, en ga links en dan direct rechts bij de landwinkelvlaggen.
4. Landwinkel de Hooierij, Tuinderij de Groene Steen en De Toekomst Tuin
Sla bij de uitrit van de Hooierij linksaf, fietspad langs de Universiteitsweg. Ga de eerste weg links, Bunnikseweg. Ga rechtdoor de hellingbaan op en steek de snelweg over. Als je weer beneden bent, neem dan
de eerste inrit links.
5. Het Winkeltje van Oostbroek
Vervolg je route op de Bunnikseweg. Ga met de bocht mee naar links, dan eerste weg rechts richting Bunnik (Tolakkerlaan). Neem de eerste inrit links.
6. Fruitbedrijf Westeneng
Fiets terug op de Tolakkerlaan. Bij de T-kruising rechts, Bisschopsweg, en blijf deze geruime tijd volgen.
Ga aan het einde rechtdoor, Schorteldoeksesteeg. Aan het einde linksaf, fietspad langs de Utrechtseweg.
Sla bij het bord ‘doodlopende weg 1300m’ linksaf de oprit van Landgoed Vollenhoven in.
7. Moestuin Vollenhoven en Bloem in Beeld
Vervolg je route op het fietspad langs de Utrechtseweg. Al snel kom je bij stoplichten; sla hier rechtsaf en
steek de weg over. Direct daarna twee keer rechts en door de fietstunnel. Blijf rechtdoor gaan tot je bij een
kruising met stoplichten komt. Sla vóór de stoplichten rechtsaf en fiets verder langs de Soestdijkseweg
Zuid. Je passeert twee rotondes. Sla rechtsaf bij nummer 152 en fiets door tot de weg eindigt op een erf.
8. Familie Buijs
Fiets terug naar de Soestdijkseweg en sla linksaf. Ga bij de eerste rotonde rechts, Antonie van Leeuwenhoeklaan. Steek aan het einde daarvan de weg over, ga links en direct rechts, Vestalaan. Daarna rechts,
Plutolaan, en links, Planetenbaan. Dan direct rechts het fietspad op, nog vóór slijterij Verhaar. Aan de
rechterkant vind je de kinderboerderij.

Benieuwd naar de bedrijven? Kijk op de achterkant!

7. Deelnemers aan deze fietsroute zijn welkom in de

Kom binnen kijken!
4.1 Landwinkel de Hooierij
1.1 Kinderboerderij De Schaapskooi
Hier kom je heel wat verschillende diersoorten
tegen. In de zomer zijn er eigen snijbloemen en
groenten en vanaf zomer 2019 is er een plukdoolhof! Mensen met een beperking helpen de
dieren te verzorgen en het terrein te
onderhouden. Er is ijs te koop en ook
producten van lokale dagbestedingsprojecten.
Koffie, thee en limonade is verkrijgbaar in het
theehuisje (voor vrije gift).
Open: ma t/m vrij van 9.00 tot 16.30 uur, za
van 11.00 tot 16.00 uur.
Website:www.kinderboerderijschaapskooi.nl

1.2 Pig Me
Op de kinderboerderij vind je ook de varkens
van Josse Haarhuis. Hier krijgen zijn varkens
hun biggetjes, die daar een mooie babytijd hebben. Als ze groter worden gaan ze naar andere
locaties, waar ze buiten leven en verder opgroeien. De missie van Josse is om mensen weer in
contact te brengen met hun voedsel en hen te
betrekken en te overtuigen van een bewuste consumptie van dierlijke producten.
Open: zie onder kinderboerderij.
Webwinkel: Via www.pigme.nl

Deze winkel vind je in een verbouwde
hooiberg op het erf van boerderij Nieuw
Bureveld. Dirk-Jan en Martine zijn de boer en
boerin op dit multifunctionele bedrijf met
vleeskoeien en de landwinkel als basis. Er zijn
rond de 100 koeien en kalfjes van de
traditionele rassen Belgisch-witblauw en
Brandrood .Landwinkel De Hooierij verkoopt
het vlees en heeft verder een uitgebreid
assortiment lokale en verse producten.
Open: wo t/m vrij van 9.30 tot 18.00 uur en za
van 8.30 tot 16.00 uur.
Website: www.dehooierij.nl

4.2 Tuinderij de Groene Steen
Op boerderij Nieuw Bureveld vind je ook de
tuinderij van Janneke Steenmans. Hier groeien
meer dan 50 soorten groenten en keukenkruiden! De tuin werkt met biologisch zaai– en
plantgoed en zonder bestrijdingsmiddelen. Je
kunt je abonneren op een wekelijks kistje
heerlijke, verse, lokaal geteelde groenten. De
groenten worden ook verkocht aan horeca en
in landwinkel de Hooierij. De tuin is te bezoeken tijdens de openingstijden van de winkel.
Website: www.tuinderijdegroenesteen.nl

3. Bonbon Margo

4.3 De Toekomst Tuin

Bonbons en andere lekkernijen worden
handgemaakt door Margo Boogaard. In haar
knusse winkel kun je kiezen uit een wisselend
assortiment voor thuis of om direct te proeven
bij een kop koffie, thee of limo van
zelfgemaakte vruchtensiropen. De chocolade is
naast biologisch ook fair trade. Margo werkt
graag samen met andere lokale producenten,
bijvoorbeeld voor bloemen in haar bonbons.
Open: wo t/m vrij van 10.00 tot 18.00 uur, za
van 10.00 tot 17.00 uur.
Website: www.bonbonmargo.nl

Een deel van tuinderij De groene Steen
wordt onderhouden door kinderen van 6 t/m
11 jaar. Deze jonge tuinders werken op De
Toekomst Tuin ,een biologische groentetuin
waar ze leren zaaien, planten, wieden en
oogsten. Op woensdagmiddag krijgen ze les
van Leontien Ridder. Zo leren ze waar hun
sla, spinazie, boontjes en pompoenen
vandaan komen. Er is ook een kleine
bloementuin, waar in de zomer een mooi
boeket geplukt kan worden.
Open: wo (les) van 15.30 tot 17.00 uur.

moestuin van Landgoed Vollenhoven, hoewel het
landgoed in privébezit is en niet is opengesteld. Houd
je daarom aan de aangegeven route naar de tuin. Deze is alleen op afspraak te bezichtigen van di t/m za.
Bel van tevoren op 06 4563 2670 of 06 2524 6223.

5. ’t Winkeltje van Oostbroek

7.1 Moestuin Vollenhoven

In de voormalige oranjerie van het landgoed
vind je het caféwinkeltje met een fijn terras
erbij, waar je koffie, thee en sap kunt
drinken. Er zijn streekproducten zoals fruit,
fruitsap en honing te koop. Ook vind je in dit
infocentrum van het Utrechts Landschap veel
informatie over natuur en erfgoed in de
provincie Utrecht. Er is een wandelroute van
2 km over het landgoed door bos, langs
waterpartijen en graslanden.
Open: di t/m vrij van 12.30 tot 15.30 uur, za
en zo van 11.00 tot 16.30 uur.
Website: www.utrechtslandschap.nl/
infocentra/t-winkeltje-van-oostbroek

Deze historische moestuin maakt deel uit van
Landgoed Vollenhoven. Heleen Eilander
beheert de tuin en zorgt voor een diversiteit
aan bekende en ‘vergeten’ groenten. De
groenten worden milieuvriendelijk geteeld
zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Ze
zijn beschikbaar via een abonnement op het
moestuinpakket. Bovendien kun je met een
bloemknip-abonnement zelf een boeket
plukken en genieten van de mooie combinatie
van cultuur en natuur op Vollenhoven.
Open: zie kader hierboven
Website: www.landgoedvollenhoven.nl/
producten/moestuinpakket/

6. Fruitbedrijf Westeneng

7.2 Bloem in beeld

Dit fruitbedrijf ligt net in de gemeente Zeist.
Er wordt al heel lang fruit verbouwd: Izaäk
en Jantine Westeneng zijn de zesde generatie
Westenengs op deze plek. In hun boomgaard
worden tien soorten appels, zes soorten peren,
zes soorten pruimen, kersen en frambozen
geteeld, alles op milieuvriendelijke wijze. En
de laatste jaren zijn er ook aardbeien!
Open: het hele jaar op za van 8.00 tot 17.00
uur. Van 1-6 t/m 1-9 ook op ma t/m vr van
12.00 tot 17.30 uur voor diverse fruitsoorten.
Website: www.fruitbedrijfwesteneng.nl

Bloemen telen in balans met zichzelf en hun
omgeving, dat is Bloem in beeld. In de tuin
zoemt het van de bijen en andere insecten, in
de lucht en in de grond. Het is een lust en een
leven, een spel met de natuur. Dat is het
veldatelier van Birgitte Goris:
experimenteren, ontdekken en mooie vrolijke
boeketten maken. Je kunt de tuin een seizoen
volgen met een lokaal biobloemenabonnement t/m oktober. Een los boeket
bestellen of een keer met een groepje komen
schikken kan ook.
Open: zie kader hierboven
Facebook: ‘Bloem in beeld’

8. Familie Buijs

In de boerderijwinkel van de familie Buijs worden asperges van eigen akkers
verkocht. Door de zorgvuldige teelt ontstaat een prachtige kwaliteit asperges
(witte en groene), die ook in verschillende restaurants in de regio geserveerd
worden. In het seizoen zijn er dagelijks verse asperges te koop. In de winkel
vind je ook aardappels, eieren, ham en wijn: alles voor een heerlijke maaltijd!
Open: van half april tot eind juni op ma t/m vr 8.00 tot 18.00 uur, za 8.00 tot
17.00 uur, zon- en feestdagen op bestelling.Website: www.aspergesutrecht.nl

