Fiets Biltsheerlijk in GROENEKAN
Benieuwd naar de bedrijven? Kijk op de achterkant!

Routebeschrijving
Rondrit van ca. 8 km. Het startpunt (punt 1) is tussen
Groenekanseweg 208 en 218 in Groenekan, maar de
route kan ook op elk ander punt begonnen worden.

1. Fiets de Groenekanseweg op in de richting van Groenekan. Ga het spoor over. Na 300 m. vind je aan de linkerkant Groenekanseweg 142.

2. Tuinderij ’n Groene Kans, Tuin Kansrijk en Bijenkans Groenekan
Blijf de Groenekanseweg volgen en stop als je aan de linkerkant Groenekanseweg
90A ziet.

3. Bijen & Bedrijf
Vervolg je route op de Groenekanseweg. Ga onder een viaduct door en over de spoorlijn. Steek over bij de stoplichten en sla linksaf. Direct hierna rechtsaf de Ruigenhoeksedijk in. Na 300 m. zie je aan de rechterkant een molen.

4. Molen Geesina
Blijf de Ruigenhoeksedijk volgen. Ga linksaf met de bocht mee en daarna rechtsaf
met de bocht mee; je fietst hier om fort Ruigenhoek

5. Bij de ingang van het fort ga je linksaf de Kanonsdijk op. Volg de Kanonsdijk

P: openbare parkeerplaats bij de entree van
het Noorderpark, tegenover Zwembad Blauwkapel, Koningin Wilhelminaweg 517A in
Groenekan; start dan tussen punt 6 en 7.

ongeveer 500 m. tot je bij een kruising met een fietspad komt. Sla hier linksaf en fiets
het Noorderpark in. Je fietst hier eerst tussen visvijvers door, daarna tussen weides
met schapen; die zijn van de familie Van Woudenberg (zie punt 8).
6. Ga bij een T-kruising links en na 100 m. rechts (tweede brugje over het water). Bij
volgende T-kruising weer rechts en het fietspad blijven volgen tot over een parkeerplaats. Blijf rechtdoor gaan op het fietspad tot je bij een rotonde komt. Steek de weg
over; voor je zie je Zwembad Blauwkapel. Sla rechtsaf (fietspad) en fiets onder het
viaduct door.

7. Steek de Bastionweg over en ga meteen linksaf, het fietspad op. Het rode asfalt
gaat na een tijdje over in een verharding van oude keien. Je fietst nu op de Kapelweg
door fort Blauwkapel. Ga aan het einde linksaf, Bastionweg en na 200 m. rechtsaf,
Voordorpsedijk. Je kruist verschillende spoorwegen en gaat onder een viaduct door.
Volg de Voordorpsedijk tot nummer 31.

8. Boerderij Welgelegen
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

Fiets verder over de Voordorpsedijk en volg de weg linksaf bij fort Voordorp en met
de bocht mee naar rechts. Sla dan linksaf het Hooge Kampsepad in en fiets door tot je
op de Groenekanseweg uitkomt.

Kom binnen kijken!
2.3 Bijenkans
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2.1 ’n Groene Kans
’n Groene Kans is de biologische groentekwekerij van Floor van Ede & Jan Hilbert. Ga
op zaterdagen naar hun groentewinkeltje, 80 m.
het terrein op en dan naar links. Wil je op een
andere dag lekkere, verse groenten kopen? Dan
kun je terecht bij de webwinkel van ‘n Groene
Kans. ‘Goede zorg voor de aarde’, smaak &
diversiteit zijn de speerpunten van Floor en Jan,
die maken dat je méér koopt dan alleen
groenten!
Open: dit bedrijf is tijdelijk gesloten.
Webwinkel: Ga naar www.groenekans.nl en
klik op webwinkel.

2.2 Tuin Kansrijk
Sinds 2016 verbouwt Miklós Kroeze hier
biologische groenten, die iedereen met een
abonnement elke week zelf mag oogsten! Door
zelf te oogsten beleef je de natuur, ervaar je hoe
de gewassen groeien en proef je hoe ‘verser dan
vers’ smaakt. Miklós vertelt je graag meer over
de tuin; elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur
kun je hiervoor bij hem aankloppen. Ga samen
met de tuinder een groente-avontuur aan!
Open: van begin mei tot eind nov. elke wo, vrij
en za geopend van 10:00 tot 16:00 uur.
Website: www.tuinkansrijk.nl

Op het terrein van ’n Groene Kans vind je
ook de kleinschalige kwekerij Bijenkans. Hier
kweekt Guido van Rijkom biologische
tuinplanten die één ding met elkaar gemeen
hebben: er komen vlinders, bijen, hommels en
tal van andere insecten op af. De kwekerij is
bedoeld voor iedereen die meer ecologisch
wil tuinieren en op deze manier de natuur een
handje wil helpen. Door het kiezen van bijen-,
vlinder- en hommelplanten maak je niet
alleen kennis met prachtige planten, maar
help je ook alles wat zoemt en fladdert.
Open: op vrij van 10.00 tot 17.00 uur en za
van 10.00 tot 15.00 uur.
Website: www.bijenkans.nl

3. Bijen en Bedrijf
Midden in Groenekan vind je het bedrijf van
de ‘bijenkoningin’ Sonne Copijn. Ze is imker
en geeft cursussen en uitjes over bijen en
bloemen. Als imker kijkt en leert ze van de
bijen en de natuur. Maar ze zorgt niet alleen
voor honingbijen, ze zet zich ook in voor de
wilde bijen, bijvoorbeeld door het stimuleren
van bloeiende bijenoases in de bermen langs
deze fietsroutes in De Bilt, maar ook elders in
Nederland.
Open: op afspraak, bel 06-22584818, ook
voor cursussen en (bedrijfs-)uitjes
Website: www.bijen-en-bedrijf.nl
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4. Molen Geesina

8. Boerderij Welgelegen

Deze korenmolen, die vroeger De Groene Kan
heette, werd gebouwd in 1853. Bij de
restauratie rond 1940, is ze vernoemd naar de
vrouw van de toenmalige molenaar, Geesina.
De afgelopen jaren is de molen weer ingrijpend
gerestaureerd en sindsdien draait zij het hele
jaar door elke zaterdag. Bij de molen is een
winkeltje waar natuurlijk ook meel wordt
verkocht, naast verschillende andere
streekproducten zoals honing. Je kunt er verder
terecht voor een kopje koffie of thee.
Open: van april tot okt. op za van 11.00 tot
16.00 uur. Van okt. tot april meel op bestelling.
Website: www.geesina.nl

De boerderij van Jan en Willianne van
Woudenberg stamt uit 1853. Er worden
verschillende rassen melkgeiten gehouden.
Daarnaast zijn er diverse rassen schapen,
die in het zomerseizoen grazen in parken
en natuurgebieden, zoals het Noorderpark.
Van de geitenmelk wordt kaas gemaakt, die
je op het bedrijf kunt kopen. In verband
met de hygiene is de stal niet te bezoeken,
maar je bent wel van harte welkom in het
rusthuisje (met toilet), waar je koffie, thee
of wat fris kunt drinken (zelfbediening).
Open: het rustpunt is dagelijks open tot
zonsondergang.

Deze fietsroute gaat niet alleen langs heel leuke bedrijven,
maar ook langs drie oude forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ze zijn aangelegd in de 19e eeuw om
West Nederland en met name Utrecht te beschermen tegen invallers. Zo kom je bij punt 5 langs Fort Ruigenhoek, uit ca. 1870. Het is te bezoeken tijdens rondleidingen en evenementen (zie www.forten.nl/activiteit/ontdekfort-ruigenhoek), en het is een locatie van het Festival
Tweetakt (zie www.tweetakt.nl/home). Bij punt 7 fiets je
door Fort Blauwkapel, aangelegd in ca. 1820 rondom het
kleine dorpje Blauwkapel. Het wachthuis op het fort is nu
in gebruik bij een scoutinggroep. Na punt 8 kom je langs
Fort Voordorp. Dit is even oud als Fort Ruigenhoek en
het is tegenwoordig een evenementenlocatie.

