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Fietsen langs streekproducten

ONTDEK DE  
PROEFTUIN!



Hartje Foodvalley 
Ede ligt in het hart van de Foodvalley; 
de regio waar dagelijks hard wordt 
gewerkt aan onze voedselvoorziening. 
Niet alleen voor vandaag, maar vooral 
ook voor in de toekomst. Regionale 
bedrijven, kennisinstellingen en overhe-
den werken nauw samen en lopen in 
deze regio voorop in het ontwikkelen 
van gezonde voeding en duurzame 
productietechnieken. 

Heerlijk fietsen
In de regio Ede vind je ontzettend  
veel ondernemers die overheerlijke 
regionale producten maken. En…  
met de speciale Smaakroutes kun  
je fietsen langs al deze ambachtelijke 
streekproducten! De routes in dit 
boekje voeren langs pittoreske  
landwinkels en boerderijen waar je  
de lekkerste producten van de 
streek ontdekt. Verken deze 
fietsroutes en proef zuivel, 
vlees, brood, vruchten, bier, 
vers sap, honing en… meer!

Neem een flinke boodschappentas 
mee en ga op pad!

Controleer vooraf 
de openingstijden 
van de genoemde 

adressen!

Voor  
adressen die  

staan aangegeven 
met een paars  

bolletje A  moet  
je even van de  

route af. 
bezoek-ede.nl/smaakfietsroutes

Laat iedereen  
zien hoe heerlijk 

jouw fietstocht is.  
Deel je foto’s met 

#mooiede 
 #smaakfietsroutes

Van kaas tot sap P.433 
KM

Van asperge tot honing P. 1442 
KM

Van melk tot brood P. 2436 
KM

Van appel tot wijn P.3431 
KM

De 4 Smaakfietsroutes in kaart

B
ro

n
: G

o
o

g
le

 M
ap

s

Let op

32



Proef van  
karakteristieke 
smaakmakers
Houd je van echte boerenkaas? 
Dan valt deze route zeker in 
de smaak. Onderweg tref je de 
maker van de prijswinnende 
romige Remekerkaas en de 
karakteristieke geitenkaas van 
Jowis zolder. Je passeert twee 
zorgboerderijen waar onbespo-
ten groenten en fruit worden 
geteeld. Zin in een gebakken 
eitje? Trek onderweg een traytje 
uit de eierautomaat. Voor een 
ruim assortiment streekproduc-
ten kun je in Lunteren terecht 
bij meerdere erfwinkeltjes. 
Naast alle leuke bedrijven die je 
tegenkomt, gaat de tocht ook 
nog eens door mooie natuurge-
bieden: het Luntersche Buurt-
bosch en het bekenlandschap 
bij Ederveen!

KNOOPPUNTEN & AFSTAPPLEKKEN 
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54

Scan de  
QR-code en  

bekijk deze route 
direct op je  

telefoon.
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LEGENDA   01  Knooppunt   A  Adres aan de route   A  Adres net buiten de route
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Van kaas tot sap 33 
KM



A  In Goede Aarde
Op dit dagactiviteitencentrum 
worden heerlijke chutneys en 
jams uit eigen tuin gemaakt. 
Ook kun je hier koffie of thee 
bestellen. 

Doesburgermolenweg 8, Ede
ingoedeaarde-ede.nl
ma-vr 9.30-17.00, za 10.00-17.00 uur

B   50|50  
Hotel Belmont 

Op de menukaart van het res-
taurant staan veel verse seizoens-
producten en kun je genieten  
van huisgemaakt gebak.

Goorsteeg 66, Ede
5050-belmont.nl

Goorsteeg 66
6718 TB Ede
0318 48 23 65
www.5050-belmont.nl

Genieten én iets 
goeds doen
Even een rondje fietsen of wandelen rondom het 

middelpunt van Nederland? Kom dan langs bij 50|50 hotel 

Belmont voor een heerlijke kop koffie of thee in onze nieuwe 

koffiecorner 50|50 Bean of op ons terras midden in het bos. 

Geniet van huisgemaakt gebak in de groene en bosrijke 

omgeving, een lekkere lunch of uitgebreid diner.

Genieten bij 50|50 hotel Belmont doe je niet alleen; 

je doet ook iets moois voor een ander. Bij 50|50 hotel 

Belmont re-integreren mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en doen zo werkervaring op. 

Belmont-adv-Wegwies-187x125.indd   1Belmont-adv-Wegwies-187x125.indd   1 06-02-20   14:3906-02-20   14:39
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C  Theehuis Grootveen 
Een perfecte stop voor heerlijke, 
zelfgemaakte appeltaart.

Goorsteeg 54a, Ede
theehuisgrootveen.nl
mei-september: ma-do 10.00-
16.00 uur, za 12.00-17.00 uur 

D   Boerderijwinkel 
Bakkenes 

Het adres voor ambachtelijke 
dagverse producten, groenten 
en fruit uit de directe omgeving 
en sappen van iets verder weg.

Veenstraat 7, Lunteren
0318-482960
ma-vr 9.00-12.00, 13.00-18.00 uur 
za 8.30-17.00 uur

remeker.nl

De natuurlijke werkwijze in de gehele keten geeft smaak.

RAUWMELKSE NATUURKORST KAAS

Even een rondje fietsen of wandelen 
rondom het middelpunt van 
Nederland? Kom dan langs bij  
50|50 hotel Belmont voor een 
heerlijke kop koffie of thee in onze 
nieuwe koffiecorner 50|50 Bean of  
op ons terras midden in het bos.
Geniet van huisgemaakt gebak in  
de groene en bosrijke omgeving, een 
lekkere lunch of uitgebreid diner.

Genieten én iets
goeds doen

In Goede Aarde
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E  De Lunterse Boer
De Lunterse Boer kookt met 
de seizoenen mee en gebruikt 
zoveel mogelijk streekproduc-
ten. Een heerlijke pauzeplaats.

Boslaan 87, Lunteren
lunterseboer.nl

F  Jowi’s Zolder
Naast geitenmelk, geitenkaas  
en geitenijs in de zomer,  
zijn hier allerlei ambachtelijke 
streekproducten te koop.

Barneveldseweg 49a, Lunteren
jowiszolder.nl
do 10.00-17.00 uur, op afspraak
 

G   Stalletjes  
langs de weg 

Op dit deel van de route tref je 
stalletjes waar honing, vers fruit 
en sap worden verkocht. 

Buzerseweg/Postweg, Lunteren

Jowi’s ZolderGroenten rechtstreeks bij de bron

Bij verschillende boerderijen en plattelands-
winkels in de regio koop je eerlijke groenten, 
rechtstreeks bij de boer of kweker. Dit zijn  
producten van biologische en traditionele teelt 
die met aandacht voor mens, dier en milieu  
tot stand zijn gekomen. En dát proef je terug!

De Groenerie
Samen met de bewoners van 
‘s Heeren Loo wordt gewerkt 
in de aardappelteelt of op de 
groenteafdeling. In de streek-
winkel koop je smakelijke bio-
logische producten: van preien 
en rode bieten tot savooiekool, 
spruiten, uien en aardappelen. 
Bezoek ook meteen de  
proeftuin en pluktuin. 

Schilschoterweg 2, Harskamp, 
ma-za 9.00-17.00 uur 

Boer Henri
Bij Boer Henri kun je terecht voor lokale  
seizoensgroenten, rechtstreeks van het land. 

Thorbeckelaan 108, Barneveld, even weken:  
do-za vanaf 10.00 uur, als de beachflag aan de weg staat

Vallei Streekgroente: 
Boer Edwin & Theo 
Edwin en zijn vader Theo 
werken allebei buiten de 
deur op een pluimveebedrijf. 
Edwin vindt het mooi om 
bij huis ook nog zijn eigen 
bedrijfje te hebben. Hij werkt 
graag met de handen in 
de grond en geniet van het 
contact met de klanten. 

Valkseweg 159, Barneveld
za 10.00 en 12.00 uur
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H  Country Meals
Duurzame maaltijdboxen met 
vers gesneden groente en fruit.

Postweg 166, Lunteren
countrymeals.nl

I  Remeker 
Geniet van de prijswinnende 
rauwmelkse natuurkorst kaas 
die hier op biologische wijze 
wordt gemaakt. 

De Groote Voort, Postweg 110, 
Lunteren, remeker.nl 
ma, wo, vr 13.30-16.00 uur,  
za 11.00-16.00 uur

L   Boerderij Automaat 
Ben Minnen 

Gezonde streekproducten zoals 
eieren, aardappels en honing 
‘uit de muur’.

Lunterseweg 57, Lunteren 
ma-za tot laat in de avond

M   Landwinkel  
’t Doesburger Erf

Een knusse boerderijwinkel met 
delicatessen uit de streek. Van 
eigen boerderij zijn de eieren, 
advocaat, jam en diverse worst-
soorten. Uit de omgeving komen 
zuivel, sappen, jam en boeren-

J   Boerderijwinkel  
De Kromhoekster Kip 

In de boerderijwinkel kun je 
terecht voor tal van onbewerkte 
kipproducten. Daarnaast wordt 
ook rundvlees, varkensvlees, 
lamsvlees en zuivel verkocht. 

Drieenhuizerweg 4, Lunteren
dekromhoeksterkip.com
za 11.00 tot 15.00 uur, op afspraak 

K   Boerderijwinkel 
Aerderoort 

In de boerderijwinkel vind 
je eigengemaakte kefir, kefir 
hangop, vanille- en chocolade-
vla. Daarnaast verkopen ze kip, 
advocaat, rundvlees, scharrel-
eieren en kaas.

Barneveldsestraat 37, Renswoude
aerderoort-boerenzuivel.nl
wo - za 10.00-16.30 uur

kazen. Ook ben je welkom voor 
koffie op het gezellige terras. 

Lunterseweg 82, Ede
doesburgererf.nl
wo 13.30-17.00 uur, do-vr 9.30-
17.00 uur, za 9.30-16.00 uur

N    Zelfpluktuin  
De Wilde Peen 

In deze biologische, duurzame 
zelfpluktuin kunnen groentelief-
hebbers met een abonnement 
op elk moment van de dag 
komen oogsten.  

Krommesteeg 9, Ede
wildepeen.nl

Landwinkel ’t Doesburger Erf

Boerderij Automaat  
Ben Minnen

Remeker

1110
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O   Zorgboerderij 
Makandra 

In de erfwinkel wordt de 
opbrengst van het land ver-
kocht: verse groenten en fruit 
maar ook heerlijke sappen, 
jammen en siropen. Op zater-
dagochtend zijn de tuinen open 
voor bezichtiging en kan ook 
vaak zelf worden geplukt.

Kalverkampweg 1, Ede
stichtingmakandra-ede.nl
ma-vr 10.00-14.15, za 10.00-12.30 uur

Wandelen langs food? 
Loop dan eens Food Klompen-
pad - Het Doesburgermolen-
pad. Onderweg pluk je allerlei 
lekkere wilde ingrediënten  
en koop je streekproducten. 

Korte Keten Wandelroute 
Kernhem volgt een deel  
van het Food Klompenpad  
en is ook toegankelijk  
voor mensen in een  
rolstoel. 

P  Boerderij Top 
In het sfeervolle winkeltje wor-
den streekproducten verkocht 
van boerderijen uit de omge-
ving. Boerenkaas en worst zijn 
bewust laag geprijsd, zodat 
iedereen hier zijn boodschap-
pen kan doen.

Kernhemseweg 17, Ede
boerderijtop.nl
di-za 13.30-18.30 uur

Tip!

Q   Remeker Engelenhove
In de winkel worden vanaf medio 
2022 - naast de eigen prijswin-
nende rauwmelkse kazen - ook 
verse streekproducten verkocht. 

Kernhemseweg 6, Ede 
remeker.nl

R   Pannenkoeken  
en Partyboerderij 
Kernhem

In het oude koetshuis van 
Landgoed Kernhem (waar je 
overigens een indrukwekkende 
kruidentuin vindt!) is een pan-
nenkoekenrestaurant gevestigd 
waar ook andere gerechten op 
het menu staan. Vraag hier eens 
om een streekbiertje.

Kernhemseweg 3, Ede
pannenkoekculinair.nl
mei-augustus: wo-zo 12.00-20.30 
uur, september-april: vr 16.00-
20.30 uur za & zo 12.00-20.30 uur

Zorgboerderij Makandra

Boerderij Top

1312
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KNOOPPUNTEN &  
AFSTAPPLEKKEN 

66  A  B  95  90  26  
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Scan de  
QR-code en  

bekijk deze route 
direct op je  

telefoon.
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Smullen van bloemen, 
wit goud en  
prijswinnaars
Smul van grootmoeders snoep-
goed in het oudste kruideniers-
winkeltje van Ede. Wel eens 
bloemen gegeten? In Otterlo 
vind je een kwekerij met eetbare 
bloemen om je salade op te 
fleuren. En wat dacht je van het 
‘witte goud’? Ook te koop in 
Otterlo, net als de ultragezonde 
blauwe bes. Stap even af en zie 
met hoeveel passie de boeren 
deze gewassen verzorgen.  
In Harskamp en Wekerom is 
het gezellig snuffelen in de 
erf winkeltjes vol ambachtelijke 
streekproducten en de plek  
voor een gezonde lunch. Kijk 
even op de imkerij hoe de  
ijverige bijen honing verzamelen. 
Onderweg tref je de fijnste 
restaurants van Noord-Ede. 
Naast al de leuke bedrijven die 
je tegenkomt, gaat de tocht  
ook nog eens door mooie 
natuurgebieden: het Edese bos 
en de Ginkelse heide!
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Van asperge tot honing 42 
KM
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A   Het SmaakPark
Het SmaakPark biedt duur-
zame, lokale smaakvolle gerech-
ten. Je vindt er een restaurant, 
kookschool, foodlab, kook-
theater en voedselpark in één.

Verbindelaarsweg 51a, Ede
smaakparkede.nl
ma-do 10.00-17.00 vr 10.00-00.00, 
za 11.30-00.00, zo 10.00-22.00 uur

B   Jorisbrood
Geniet van het knapperige zuur-
desembrood van deze ambach-
telijke natuurbakkerij. Je kunt 
hier ook terecht voor koffie met 
wat lekkers of een lunch uit 
eigen keuken.

Verbindelaarsweg 90, Ede
jorisbrood.nl
wo-za 9.00-16.00 uur

jorisbrood.nl

De ambachtelijke natuurbakkerij Jorisbrood op de  
Mauritskazerne is befaamd om zijn ambachtelijk  

knapperige zuurdesembrood. Het is ook dé plek voor 
koffie & thee met lekkers of een vers bereide lunch.

De Trapakkers
Met De Trapakkers worden oude ambachten en gewassen in stand 
gehouden. Op De Trapakkers vind je oude granen zoals koren, 
tarwe, gerst, haver, rogge en spelt, maar ook aardappels, tabak en 
sorghum. In juli en augustus wordt elke dinsdagochtend 
in klederdracht gewerkt en regelmatig demonstraties 
gegeven. Je vindt De Trapakkers in het centrum van Ede 
aan de Paasbergerweg op de heuvel naast het Raadhuis.

Tip!Het oudste winkeltje  
van Ede verkoopt o.a. snoep, 

kruiden en  
streekproducten.

Je kunt er op zaterdag ook 
koffie en thee drinken in de 

sfeer van vroeger.  

Kijk voor rondleidingen en 
activiteiten op de website.

lammertvandebospoort.nl
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C   Wildwinkel  
Leendert Houweling

Leendert Houweling laat je 
culinair en actief genieten 
van de Veluwe. Hij organiseert 
kookworkshops & excursies en 
verkoopt heerlijk wild.

Grotestraat 90, Ede
wild-winkel.nl
di-za 11.00-17.00 uur

D   Restaurant Buitenzorg
Dit historische restaurant biedt o.a. 
een vijf-gangen proeverij samen-
gesteld met verse producten uit 
de streek en van het seizoen. 

Amsterdamseweg 19, Ede
buitenzorg.nl 
do-di vanaf 16.00 uur

G   Veluwse  
Aspergeboerderij

Tussen april en juni geniet je 
hier van het witte goud. Ook 
kun je dan kersen plukken van 
de bomen. De rest van het jaar 
vind je in de winkel eieren, 
groenten, jam, sappen en wijn 
uit de streek.

Apeldoornseweg 198, Otterlo
aspergeboerderij.nl
ma-vr 8.00-19.00, za 8.00-17.00 uur

H   De Waldhoorn
Op het zonnige terras van 
De Waldhoorn geniet je van 
heerlijke streekgerechten met 
lokale producten zoals de eigen 

E   Lammert  
van de Bospoort

Waan je terug in de tijd in 
het oudste winkeltje van Ede. 
Naast je favoriete Oud-Hollands 
snoepgoed vind je hier honing, 
jam, mosterd en bier uit de 
streek. 

Amsterdamseweg 20, Ede
lammertvandebospoort.nl
vr 13.00-17.00, za 10.00-17.00 uur 

F   Kwekerij Jaap Duijs
Bezoek de kwekerij en je weet 
precies welke bloemen je kunt 
eten en hoe ze smaken. 

Haarweg 2, Otterlo
jaapbol.nl
di-za 13.30-17.00 uur

Otterlose honing, kalfsvlees, 
lupine bonen, eieren en kaas. 
Daarnaast vind je in de boerde-
rijwinkel veel lokale bieren. 

Dorpsstraat 2, Otterlo
de-waldhoorn.nl
ma-zo 10.00-22.00 uur

Veluwse Aspergeboerderij

Kwekerij Jaap Duijs

Lammert van de Bospoort
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Dorpsstraat 2, Otterlo  de-waldhoorn.nl

I   De Blauwe Bessenhof
Hier kun je terecht voor een 
variatie aan blauwe bessen en 
bessen-producten. Ook kun je 
zelf plukken of genieten van kof-
fie of thee op het terras.

Barneveldseweg 14, Otterlo
blauwebessenhof.nl
begin juli tot eind augustus: 
ma-za 9.00-17.00 uur 

J   Verse Eieren  
van Ginkel

Achter de Prima in Harskamp 
staat een eierhuisje waar je 
terecht kunt voor verse Eieren 
van Van Ginkel.

Dorpsstraat 62, Harskamp
vanginkelpluimveehouderij.nl 

K   Boerderijwinkel  
de Blaak

Hier wordt vlees van eigen 
koeien verkocht, maar ook var-
kensvlees, kip en verschillende 
streekproducten zoals honing, 
eieren en advocaat.

Blaakweg 16, Harskamp
boerderijwinkeldeblaak.nl
di, do, vr 10.00-18.00 uur,  
za 10.00-12.00, 13.00-16.00 uur

L   De Valksche Bijenhof
In de winkel vind je onder 
andere verse rauwe honing van 
de imker maar ook zeepjes op 
basis van honing en kaarsjes van 
echte bijenwas.

Harskamperweg 1, Kootwijkerbroek
bijenhof-dv.nl
ma-vr 8.30-17.30, za 10.00-16.30 uur

De Blauwe Bessenhof

De Valksche Bijenhof

H
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Q   Pannenkoekenhuis 
De Langenberg

Geniet bij Pannenkoekenhuis 
De Langenberg van een heer-
lijke pannenkoek bereid met 
eieren uit de streek.

Arnhemseweg 120, Ede
delangenberg-ede.nl
ma-zo 11.00-20.30 uur

M   ‘ t Schuurtje 
Deze gezellige plattelands-
winkel verkoopt diverse 
streekproducten. Geniet bij de 
naastgelegen theeschenkerij 
van een heerlijk Valks hompie.

Hoge Valkseweg 35, Lunteren
etschuurtje.nl
di, do 9.00-17.30, wo 9.00-17.00,  
vr 9.00-20.00, za 8.30-16.00 uur

N   De Jachthoeve
Hier groeien 45 verschillende 
fruitrassen die vers en verwerkt 
te koop zijn in de boerderijwin-
kel. Zelf plukken kan ook. Op 
het terras kun je genieten van 
koffie met gebak. Voor de kinde-
ren is er zelfs een speurtocht.

Roekelse Zandweg 7a, Wekerom
dejachthoeve.nl
di-za 9.30-16.00 uur

P   Boerderij Mossel
Geniet op het terras van deze 
idyllische theeschenkerij. De 
gehaktballen worden van de 
sayaguesa runderen gemaakt 
die in de omgeving van Boer-
derij Mossel grazen. 

Mosselseweg2, Otterlo
boerderij-mossel.nl
maart: dagelijks 10.00-17.00 uur, 
april t/m oktober: 
dagelijks 10.00-18.00 uur

O   Theehuis de Roek
Hier kun je terecht voor een 
kopje koffie met iets lekkers. 
Voor de kinderen is er een 
speelheuvel en kinderboerderij.

Roeklaan 24, Wekerom
sheerenloo.nl/in-de-buurt/
de-roek-wekerom
za & zo 11.30-16.30 uur

 ‘t Schuurtje

De Jachthoeve

Sla na knooppunt  
63 af richting  
Natuurcentrum Veluwe
Natuurcentrum Veluwe  
ligt op landbouwenclave  
‘De Hindekamp’. In de tuin 
wordt aandacht besteed  
aan natuur en landbouw  
op de Veluwe. Er is ook  
een bijenstal waar op 
speciale dagen uitleg wordt 
gegeven door de imkers.  
In het Natuur centrum vind  
je diverse streekproducten. 

Groot Ginkelseweg 2a, Ede, 
natuurcentrumveluwe.nl

Tip!

Boerderij Mossel

2322
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KNOOPPUNTEN & AFSTAPPLEKKEN 
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Scan de  
QR-code en  

bekijk deze route 
direct op je  

telefoon.
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Ontdek het rustige 
Binnenveld
Het Binnenveld is een open 
weidegebied dat wordt door-
sneden door het kronkelige 
Valleikanaal. Al fietsend kun je 
genieten van blije koeien in de 
weide. Je komt mooie koeien-
rassen tegen als de Blaarkop 
en de Belgische Blauwe. In dit 
gebied voelen boeren zich sterk 
met elkaar verbonden. Dat zie 
je terug in de trots waarmee ze 
ook elkaars producten etaleren 
in hun boerderijwinkeltjes. Al 
fietsend kun je een complete 
maaltijd verzamelen. Heerlijke 
boerenkaas, roomgele advocaat, 
krakend verse groente van het 
land of een knapperig gebakken 
broodje van lokaal graan.
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A   Boerderij Hoekelum
Hier geniet je van een kop koffie 
met een Hoekelums Bruggetje, 
verrassend broodje of boeren 
kaasplank. Volg ook eens een 
workshop kaas of boter maken.

Edeseweg 122, Bennekom
hoekelum.nl
di-za 10.00-16.00, zo 11.00-17.00 uur

B   De Buurtboerderij 
Viermorgen

In het winkeltje staan streekpro-
ducten en jam en appelmoes 
van de opbrengst van de moes-
tuin. Ook kun je hier terecht 
voor een kopje koffie of thee.

Viermorgenweg 2b, Bennekom
top-bennekom.nl/winkel
ma-vr 10.00-15.00 uur

C   Grebbeveld  
schapen & zo

Op het erf is een klein winkeltje 
dat lamsvlees en eigenge-
maakte vachtvilten verkoopt.

Langesteeg 21, Bennekom
grebbeveld.nl
ma-za op afspraak 06-40349079

D   Bakkerij Ten Veen
In deze ambachtelijke bakkerij 
wordt gebakken met graan uit 
het Binnenveld. Het proberen 
waard: de befaamde Engse 
roggestoet. 

Dijkgraaf 24, Bennekom
bakkerijtenveen.nl
ma, di, do, vr 8.30-18.00,  
wo 8.30-12.30, za 8.00-16.00 uur

Tips!
Biologische boerderij  
De Hooilanden 
Zorgboerderij De Hooilanden is  
een natuurinclusief landbouw-
bedrijf waar ambachtelijke rauw-
melkse boter en kaas gemaakt 
wordt. Er is een winkeltje voor vaste 
klanten. Bijzonder is dat hier ook 
kookworkshops worden gegeven  
en dat je hier kunt leren commu-
niceren op basis van vertrouwen 
tijdens een workshop Koecontact.

Slagsteeg 20, Bennekom 
dehooilanden.nl 
voor vaste klanten op afspraak 

Eerlijk eten  
uit de streek
Eerlijk eten uit de streek 
biedt lekker, gezond en 
duurzaam eten tegen 
een eerlijke prijs voor de 
producent en betaalbaar 
voor de consument. 
Neem een abonnement 
op streekgroenten,  
eieren en zuivel of bestel 
in de webshop.

eerlijketenuitdestreek.nl

Grebbeveld schapen & zo

Bakkerij Ten Veen
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E   Boerderij  
van Steenbergen

Bij de ingang staat een eier-
automaat. In het winkeltje vind 
je een keur aan streekproducten 
uit het Binnenveld, waaronder 
Scharrelkaatje; een advocaat om 
je vingers bij af te likken!

Dijkgraaf 1a, Bennekom
boerderijvansteenbergen.nl
winkel: do 15.00-17.30,  
vr, za 9.00-15.00.  
eierautomaat: ma-za 7.00-21.00 uur
 

F   Heerlijk Kalfsvlees 
Heerlijk Kalfsvlees werkt op 
basis van kringlooplandbouw en 
biedt wit en rosé kalfsvlees.

Bennekomsekade 3, Bennekom
heerlijkkalfsvlees.com, Openings-
tijden via Instagram en Facebook

I   Verse eieren automaat
Hier zijn kakelverse eieren te 
krijgen.

Zuidelijke Meentsteeg 30, 
Rhenen

J   Boerderij  
Het Binnenveld

Naast vlees en zuivel van 
de eigen koeien vind je hier 
streekproducten en een groot 
assortiment glutenvrije- en 
gezondheidsproducten. 
Op woensdag is het kindermid-
dag en maak je kennis met het 
boerderijleven van alledag.

Zuidelijke Meentsteeg 9, Rhenen
boerderijhetbinnenveld.nl
ma-vr 10.00-16.30, za 9.00-15.00 uur

G   Buitenhorst  
Vers & Smakelijk

In deze boerderijwinkel vind je 
thee, kruiden, banket, noten, 
zaden, lekkernijen, verse maaltij-
den en nog veel meer.

Meentweg 10, Bennekom
buitenhorstverssmakelijk.nl 
di-vr 9.30-16.00, za 9.00-15.00 uur

H   ‘ t Boerenwinkeltje
Hier koop je vla en yoghurt nog 
in glazen flessen. Ook kun je 
zomers terecht voor een kop 
koffie met boerenappeltaart of 
een boerenijsje.

Rauweveldseweg 1,  
Veenendaal
tboerenwinkeltje.nl
di, do, vr, za  
9.00-17.00 uur

K   Brood- en banket-
bakkerij Huibers

De prijswinnende tompoezen 
met een laagje chocolade erin van 
deze bakkerij mag je niet missen.

Cuneraweg 94, Rhenen
bakkerijhuibers.nl 
ma-do 8.00-18.00, vr 8.00-20.00, 
za 8.00-16.00 uur

L   De Hoge Born
Hier vind je verse biologische 
streekproducten als groente, 
fruit, zuivel, eieren, vlees, brood, 
sap en wijn. Ook is er een pluk-
tuin voor kruiden en snijbloe-
men en een theeterras.

Bornsesteeg 87, Wageningen
dehogeborn.nl
ma-vr 12.00-17.00, za 10.30-14.30 uur

Boerderij van Steenbergen

De Hoge Born

Boerderij Het Binnenveld
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M   Banketbakkerij 
Mekking

Geniet van lokale specialiteiten als 
de traditionele Bruxvoortsekoek 
en het Hoekelums Bruggetje.

Dorpsstraat 46, Bennekom
banketbakkerijmekking.nl

N   Smaak Delicatessen
Sommige broden van SMAAK 
zijn gemaakt met ingrediënten 
uit de regio. De Bennekomse 
vloerkadetten worden hier naar 
oud recept bereid.

Dorpsstraat 46-1, Bennekom
smaakbennekom.nl
ma-za 9.00-18.00 uur

O  De Kardoen
Hier koop je diverse biologische 
producten uit de streek.

Marktplein 9, Bennekom
kardoen.nl
ma 11.00-18.00, di, vr 9.00-18.30, 
wo, do 9.00-18.00, za 9.00-17.00 uur

P   Eindeloos
De plek voor een heerlijk kopje 
koffie of lunch, maar ook voor 
delicatessen en sfeermakers.

Veenderweg 18, Bennekom
eindelooskoffie.nl
di-vr 9.30-17.30, za 10.00-17.00 uur

De Kardoen

Wist je dat...

Tip!

Het voormalige kazerneterrein van Ede  
nu dè food-ontmoetingsplek van Nederland is? 
Innovatieve bedrijven en organisaties werken op het  
World Food Center aan het voedsel van de toekomst.  
Ga hier vanaf 2023 op voedselavontuur in de World Food 
Experience; een interactieve thema-attractie over voedsel.
Je vindt hier o.a. Neder Banaan in de kas achter de  
Mauritskazerne (Nieuwe Kazernelaan 2 D41, Ede).
In deze allereerste Nederlandse bananenkas onderzoe-
ken ze nieuwe teeltmethodes. De opgedane 
kennis wordt gedeeld met bananenboeren 
over de hele wereld. De bananen van Neder 
Banaan worden onder andere verwerkt in 
mini-eclairs en bananenbier. Deze producten 
zijn te bestellen via puurdichtbij.nl. 

Smook & Smaak
Smook & Smaak combineert 
heerlijk eten met al het 
goede van buitenleven tijdens 
activiteiten en proeverijen in 
de natuur. 

Oude Stormbaan, 2D  
Nieuwe Kazernelaan 25, Ede
smookensmaak.nl
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Q   Restaurant  
de Eetwinkel

Hier kun je terecht voor lunch, 
diner en gerechten voor thuis. 
Het restaurant gebruikt o.a. 
asperges en eieren uit de regio.

Brinkstraat 22, Bennekom
eetwinkel.com
di-za 11.30-21.00 uur

R   PopHop -  
Dutch craft beer 

De lokaal gebrouwen bieren  
zijn vernoemd naar popliedjes 
die je met de code op het flesje 
kunt beluisteren.
Het bedrijf is niet te bezoeken 
maar dit bier is o.a. te koop  
bij SMAAK Delicatessen  
Dorpsstraat 46, Bennekom.  
Ook is er een webshop.

Haselweg 18, Bennekom
pophop.nl

S   Het Koetshuis
Dit restaurant dat al sinds 1998 
een Michelinster heeft, past het 
menu aan op de seizoenen. 

Panoramaweg 23a, Bennekom
hetkoetshuis.nl
wo-zo 12.00-13.30 (lunch),  
18.00-22.00 (diner) uur

T   De Panorama- 
Hoeve

In dit pannenkoekenhuis wor-
den de pannenkoeken gebak-
ken met eieren uit de regio.

Panoramaweg 23, Bennekom
panorama-hoeve.nl
wo-zo 11.00-20.30 uur
In juli en augustus alle dagen 
geopend. Op feestdagen ook op 
maandag open.

“142 km fietsroute langs  
ambachtelijke streekproducten!”

De Panorama-Hoeve
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Koninklijke moestuin en 
monumentale molens
Je fietst door een streek die, stijgend en 
dalend vanaf de Veluwe tot de stuwwal-
len langs de Nederrijn, wordt gekarakte-
riseerd door landgoederen met heerlijke 
tuinen. Wat denk je van een moestuin 
met historie die teruggaat naar koning 
Willem III? Ook kom je langs de eerste 
Nederlandse wijngaard en passeer je 
maar liefst twee monumentale molens 
die allebei pannenkoekenmeel malen. 
In de gezellige pluktuin kun je zelf 
groenten en fruit oogsten.

Hartje Wageningen vind je de Stads-
brouwerij. Hier zie je bier gebrouwen 
worden en kun je het direct schuimend 
vers proeven. Rond de kerk in het  
Wageningse centrum vind je talloze 
restaurants voor een gezonde lunch. 
Genieten van de bloemetjes en de 
bijtjes? Rond het Bijenhuis zijn geurige 
tuinen met lokbloemen.

Geniet van groen
Naast al de leuke bedrijven die je  
tegenkomt, gaat de tocht ook nog  
eens door mooie natuurgebieden:  
het Bennekomse bos, Renkums  
Beekdal en Wageningse Eng.

KNOOPPUNTEN &  
AFSTAPPLEKKEN 

10  A  88  82  
B  11  C  97  
D  41  E  80  
F  G  61  83  
H  I  J  K  
L  25  M  45  

96  N  35  O  
P  17  57  10

Scan de  
QR-code en  

bekijk deze route 
direct op je  

telefoon.

97

LEGENDA   01  Knooppunt   A  Adres aan de route   A  Adres net buiten de route

B
ro

n
: G

o
o

g
le

 M
ap

s

3534

Van appel tot wijn 31 
KM



A   Restaurant De Fietser 
In het restaurant van De Fietser 
zijn de namen van de gerechten 
geïnspireerd op, hoe kan het 
ook anders, fietsen!

Akulaan 2, Ede
defietser.nl 
di-zo 10.00-17.00 uur

B   De Beken
Bij de Beken zijn o.a. een moes-
tuin, bakhuis en een boscafé te 
vinden.

Nieuwe Keijenbergseweg 174, 
Renkum 
debeken.com
ma-zo 10.00-17.00 uur

E   Wagenings Wijngoed 
Dit is de eerste biologische wijn-
gaard boven de grote rivieren in 
Nederland. 

Scheidingslaan 
wageningswijngoed.nl
half mei tot eind september:  
za, zo 13.30-17.30 uur
Picknicken is bij vooraf reser-
veren mogelijk op zaterdag- of 
zondagmiddag. Rondleidingen 
op afspraak. 

F   Kwekerij &  
Pluktuin Bloemrijk 

Bij Pluktuin Bloemrijk kun je 
tegen vergoeding een mooi 
boeket biologische bloemen 
plukken.

Geertjesweg tussen 49 en 51, 
Wageningen
pluktuinbloemrijk.nl
eind mei-september:  
wo, za 11.00-16.00 uur

G   Pluktuin De Bosrand 
& Pluktuin De Basis

Pluktuin De Basis en De Bos-
rand vormen samen één tuin, 
met één ingang en één kassa. 
De Bosrand verzorgt bloemen, 

C   Renkumse molen
In de winkel onder de molen 
zijn allerlei soort meel en bak-
mixen te koop. 

Molenweg 53, Renkum 
renkumsemolen.nl 
Molenwinkel: ma-vr 9.00-18.00,  
za 10.00-16.00
Molen: za 10.00-16.00 uur
Op maandagen op afspraak. 

D   De Ommuurde Tuin 
Ooit was hier de moestuin van 
koning Willem III. Nu worden 
hier maar liefst 400 verschil-
lende soorten biologische 
groenten en kruiden geteeld. In 
de winkel vind je de oogst van 
het seizoen.

Landgoed Oranje Nassau’s Oord, 
Kortenburg 11, Renkum
06-12583453, ommuurdetuin.nl
april-oktober: wo, za 10.00-17.00, 
1e zo v/d maand 10.00-17.00 uur

kleinfruit en een terras met 
verse thee. Bij de Basis haal je 
groenten, keukenkruiden en 
plantgoed. 

Dorskampweg, tegenover huis-
nummer 15, Wageningen
pluktuindebosrand.nl 
pluktuindebasis.nl
Medio mei – eind oktober:  
wo-vr 12.30-17.30, za 11.00-17.00 
uur. Check de website voor  
openingstijden op di en zo.

H   Foladi  
Groenten & Fruit

Foladi biedt een breed assor-
timent groenten, fruit, pad-
denstoelen, kruiden, noten en 
eieren.

Stadsbrink 443, Wageningen
foladi.nl 
ma-za 8.00-19.00, vr 8.00-20.00 uur

Pluktuin  
De BosrandDe Ommuurde Tuin

Renkumse molen
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I   Natuurslagerij  
van Santen

Ambachtelijke vleeswaren en 
worsten van dieren die dier-
vriendelijk zijn opgegroeid.

Churchillweg 40, Wageningen
natuurslagerij.nl 
di-vr 9.00-18.00, za 8.00-16.00 uur

J   Windkorenmolen  
De Vlijt

De meelproducten van de 
biologische granen uit de streek 
die deze molen maalt, wordt 
verkocht in het molenwinkeltje.

Harnjesweg 54a, Wageningen
molendevlijt.nl
do, vrij 9.00-18.00, za 9.00-17.00 uur 

M   Onder de Linden
Hier vind je een café en een 
brouwerij waar naast bieren ook 
jenever, wodka, gin en whiskey 
worden gemaakt. 

Haagsteeg 16, Wageningen
onderdelindenwageningen.nl
ma-din v.a. 15.00, wo-zo v.a. 11.00 uur

N   Het Bijenhuis
Naast heerlijke honing en 
delicatessen vind je hier een 
bijvriendelijke tuin en werkelijk 
alles voor imkers.

Grintweg 273, Wageningen
bijenhuis.nl
ma-za 9.00-17.00 uur 

K   Stadsbrouwerij 
Wageningen

Hier wordt bier gebrouwen van 
gerst afkomstig van velden waar 
je langs fietst (bij De Nieuwe 
Ronde).

1e Kloostersteeg 3-5, Wageningen
stadsbrouwerijwageningen.nl
wo-vr 15.00-01.00,  
za 12.00-01.00, zo 12.00-23.00 uur 

L   De Gieterij
Bij De Gieterij kun je verpak-
kingsvrij boodschappen doen. 
Uit de streek koop je hier onder 
meer: groente, fruit, brood, kaas, 
sappen, bieren en zeep.

Junusstraat 16
degieterij.com
din-vr 8.30-18.00, za 9.00-17.00 uur 

O   De Nieuwe Ronde
Wie lid wordt van vereniging 
De Nieuwe Ronde oogst hier 
eigen groente en fruit terwijl 
professionele tuinders de akkers 
onderhouden.

Oude Diedenweg,  
naast nummer 108, Wageningen
denieuweronde.nl

P   Boerderij Oude Ronde 
Bij deze 19e eeuwse boerderij 
zijn witte en groene biologische 
asperges verkrijgbaar.

Oude Diedenweg 161, Wageningen
hanronde@hotmail.com 
ma 14.00-19.00, wo, vr 16.00-19.00, 
za 13.00-16.00 uur

Stadsbrouwerij Wageningen

Windkorenmolen De Vlijt  Het Bijenhuis
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wijzigingen onder hevig. Aansprakelijkheid ten aanzien van onvolledigheden of wijzigingen  
kan niet worden aanvaard.

bezoek-ede.nl/smaakfietsroutes

Vier unieke Smaakfietsroutes

In en rondom Ede vind je ontzettend veel ondernemers  
die overheerlijke streekproducten maken. Met de  

speciale smaakfietsroutes fiets je langs verkooppunten  
van ambachtelijke lokale heerlijkheden zoals zuivel, vlees, 

brood, vruchten, bier, vers sap, honing en meer.


