
3 FIETS BILTSHEERLIJK 

IN BILTHOVEN 

Fietstocht via Bilthoven, Groenekan en De Bilt; rondrit van 15 km 

1. Kinderboerderij de Schaapskooi en Pig Me 

Ga bij de hoofdingang van de kinderboerderij rechtsaf het fietspad op. Al snel  

kom je bij stoplichten. Ga rechtsaf, Melkweg. Rechtdoor bij de rotonde, Hertenlaan, overgaand 

in 2e Brandenburgerweg. Bij de volgende rotonde rechts en dan eerste straat links, Spoorlaan. 

Stop bij nr. 21  

2. Planten voor bijen 

Fiets terug naar de Leijenseweg en sla rechtsaf. Ga rechtdoor bij de rotonde en fiets onder de 

spoortunnel door. Ga bij de volgende rotonde rechtsaf het vrijliggende fietspad op, Kees Boe-

kelaan. Fiets een flink eind door tot een grote parkeerplaats en sla hier linksaf, Dwarsweg. Ga 

rechtdoor het bos in. Ga met de bocht mee naar rechts, Eijckensteinselaan. Sla linksaf bij de 

Nieuwe Weteringseweg (parallelweg) en stop bij nr. 194.  

3. Zuivelboerderij Boom en Bosch 

Vervolg je route op de parallelweg langs de Nieuwe Weteringseweg. Stop wanneer je aan de 

overkant Landwinkelvlaggen ziet, dat is op nummer 139. Steek over; let op, drukke weg!   

4. Landwinkel De Groenekan 

Steek weer over en ga terug op de parallelweg. Ga de eerste weg rechts, Beukenburgerlaan. 

Volg de eerst slingerende en later kaarsrechte weg tot aan de Groenekanseweg. Sla hier links af 

en steek het spoor over.  

5. Neem het tweede fietspad naar rechts, Weltevreden, en blijf zigzaggend evenwijdig aan de 

weg fietsen. Neem tenslotte een vrijliggend fietspad aan de rechterkant en sla aan het eind hier-

van linksaf. Je komt direct bij stoplichten (knooppunt 14). steek over en ga rechtdoor, Blauw-

kapelseweg. Sla rechtsaf bij de rotonde, Bilthovenseweg, en aan het einde links, Dorpsstraat. 

Stop bij nr. 42.  

6. Bonbon Margo 

Vervolg je route op de Dorpsstraat tot je bij stoplichten komt. Steek hier twee keer over om 

linksaf te kunnen slaan. Je fietst nu langs de Soestdijkseweg Zuid. Je passeert twee rotondes. 

Sla rechtsaf bij nummer 152 en stop bij het eerste huis aan de linker kant, nr. 148, en neem de 

inrit rechts van het witte huis. 

7. De Toekomst Tuin 

Fiets nu door tot de weg eindigt op een erf, dat is op nr. 152.   

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 fiets-

pad op, nog vóór slijterij Verhaar; fiets tot de kinderboerderij.     

 

Het startpunt (punt 1) is Kinderboerderij De Schaapskooi, Melkweg 1B in Biltho-

ven, maar je kunt ook op elk ander punt beginnen. De fietsroute is onderdeel 

van een serie van vijf. De routes zijn ontwikkeld door 

Stichting Biltsheerlijk samen met lokale voedselproducen-

ten en met steun van de gemeente De Bilt. Je kunt ze 

downloaden op www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes  

 

p: openbare parkeerplaats 

bij Het Lichtruim, Plane-

tenplein 2 in Bilthoven. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

1.1Kinderboerderij De Schaapskooi 

Hier kom je heel wat verschillende dieren te-

gen! Mensen met een beperking helpen met 

dieren verzorgen en het terrein onderhouden. 

Er is ijs te koop en koffie, thee en limonade is 

verkrijgbaar in het theehuisje (voor vrije gift).  

Open: ivm corona: kijk op de facebookpagina 

voor de actuele informatie 

Website:www.kinderboerderijschaapskooi.nl   

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 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 

6. Bonbon Margo  

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!  

Open: wo t/m vrij van 10.00 tot 18.00 uur, za 

van 10.00 tot 17.00 uur. 

Website: www.bonbonmargo.nl  

7. De Toekomst Tuin 

Op een mooie plek midden in het bos ligt 

deze kleine tuinderij, die wordt onderhouden 

door kinderen van 6 t/m 11 jaar. De 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.  

Open: wo (les) van 15.30 tot 17.00 uur. 

Website: www.toekomsttuin.nl 

 

4. Landwinkel de Groenekan 

Bij Willemieke van Maanen kun je terecht 

voor allerlei boerendelicatessen, zoals zui-

vel, boerenkaas, groente & fruit en diverse 

soorten vlees, maar haar specialiteit is Groe-

nekanseKip. De kippen worden gehouden 

volgens het ‘beter leven’ concept. Kijk eens 

in de kippenstal via het kijkvenster in de 

winkel!  

Open: di t/m vrij van 9.00 tot 18.00 uur, za 

van 9.00 tot 17.00 uur en ma van 12.30 tot 

18.00 uur. 

Website: www.landwinkeldegroenekan.nl 

3. Zuivelboerderij Boom en Bosch 

Op het bedrijf van de familie Boogaard wor-

den al 35 jaar ambachtelijke zuivelproducten 

gemaakt, van melk van de eigen MRIJ-oeien. 

Er kan verse, niet gepasteuriseerde melk wor-

den gekocht, maar ook boerenboter, kwark, 

yoghurt en kaas, van jong en belegen tot oud 

en overjarig.  

Open: Di en vrij van 12.00 tot 17.00 uur, za 

van 10.00 tot 16.00 uur. 

2. Planten voor Bijen  

Planten voor Bijen is de biologische vaste 

plantenkwekerij van Els Bonten. Met veel 

liefde kweekt zij vaste planten en enkele 

tweejarigen die voedsel bieden aan bijen, 

hommels, vlinders en andere insecten. Ook 

honing, bijenwaskaarsen, propolis en andere 

bijenproducten zijn bij haar verkrijgbaar. Els 

is namelijk ook imker en alle bijenproducten 

komen van de eigen imkerij de Bonte Bij.  

Open: op afspraak, bel 06 38 41 64 43 

Website: www.plantenvoorbijen.nl  en 

www.imkerijdebontebij.nl  

KOM  

BINNEN 

KIJKEN! 

1.2 Plukdoolhof 

Op de kinderboerderij vind je het eerste pluk-

doolhof van Nederland! Je kunt hier picknic-

ken onder de pergola en verse lindeblaadjes 

snacken bij je boterham. In de herfst is er na-

tuurlijk een oogstfeest! Kijk op de facebook-

pagina van de kinderboerderij voor informatie. 

Website: www.biltsheerlijk.nl/plukdoolhof 

1.3 Pig Me 

Op de kinderboerderij kom je ook de buiten-

gewone varkens van Josse Haarhuis tegen. De 

missie van Josse is om mensen weer in con-

tact te brengen met hun voedsel, hen te betrek-

ken en te overtuigen van een bewuste con-

sumptie van dierlijke producten.  

Website: www.buitengewonevarkens.nl  

http://www.pigme.nl

