
2 FIETS BILTSHEERLIJK 

IN MAARTENSDIJK 

Fietstocht via Maartensdijk, Bilthoven en Groenekan; rondrit van ca. 

10 km 

1. Sla de Dwarsweg in en ga rechtdoor het bos in. Ga ook rechtdoor als je bij een slagboom 

uitkomt; neem het smalle fietspaadje rechts naast de slagboom. Ga aan het einde van het pad 

met de bocht mee naar rechts, de Eijckensteinselaan in. Je komt uit bij de Nieuwe Wete-

ringseweg. Sla hier linksaf (neem de parallelweg) en stop bij nummer 194 (aan de linker-

kant). 

2. 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! 

3. Landwinkel De Groenekan 

Vervolg je route op de parallelweg. Ga rechtsaf de Prinsenlaan in, een onverharde weg. Fiets 

door tot je de bebouwde kom van Maartensdijk bereikt en blijf rechtdoor gaan, ook als je 

weer op een verharde weg komt. De Prinsenlaan gaat over in de Koningin Julianalaan. Op 

dat punt, op Koningin Julianalaan 63, vind je het woonhuis van imker Aart van der Linden. 

4. Imkerij Mellinde 

Vervolg de Koningin Julianalaan en sla de eerste weg linksaf, de Prinses Marijkelaan. Ga 

daarna de vierde weg rechts, de Molenweg. Fiets deze uit tot hij eindigt op de Dorpsweg. 

Steek recht over naar Dorpsweg 85.  

5. Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 

Steek weer over en ga linksaf richting het benzinestation. Eerst fiets je op de Dorpsweg door 

Maartensdijk en dan het dorp uit. Ga bij tuinderij Eyckenstein rechtsaf (na Dorpsweg 264). 

6. Tuinderij Eyckenstein en Agnes Kruiden 

Fiets verder over de Dorpsweg en ga de eerste weg links, de Eiken(steinse)steeg, in. Fiets 

door tot Eiken(steinse)steeg 13.  

7. Boerderij Eyckenstein 

Fiets terug over de Eikensteeg en sla linksaf bij de Dorpsweg/

Maartensdijkseweg. Ga vervolgens de eerste weg rechts, de Pro-

fessor Bronkhorstlaan. Deze gaat over in de Gezichtslaan. Steek de 

Provinciale Weg N234 over.  

8. Neem de eerste weg rechts, de Albert Cuyplaan. Houd dan 

twee keer rechts aan (Vermeerplein, Frans Halslaan) en sla het 

fietspad Kees Boekelaan in.  

Het startpunt (punt 1) is school De Werkplaats, Kees Boekelaan 12 in Bilthoven, 

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 voedselproducenten en met 

steun van de gemeente De Bilt. Je kunt ze downloaden op 

www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes  

 

p: parkeerplaats bij De Vierstee, 

Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk. 

Start dan bij punt 5, Dorpsweg 85. 



 

7. Boerderij Eyckenstein 

De boerderij ligt in de bossen van Landgoed 

Eyckenstein en is vanouds onderdeel van 

het landgoed. Jacob en Linda Beeker hou-

den hier op natuurlijke wijze Jersey stieren 

die worden grootgebracht voor het vlees. 

Hierdoor krijgen de stierkalfjes, die niet 

interessant zijn voor de handel, toch een 

goed leven. Ze grazen op Landgoed 

Eyckenstein en op andere natuurterreinen in 

De Bilt en omgeving. Bij de boerderij is een 

landgoedwinkel waar je, naast het vlees, ook 

terecht kunt voor onder andere kaas, brood, 

eieren en andere lokale producten. 

Open: wo t/m vrij van 13.30 tot 17.00 uur, 

za van 10.00 tot 16.00 uur. 

Website: www.jerseyvleesbestellen.nl/  

3. Landwinkel de Groenekan 

Bij Willemieke van Maanen kun je terecht 

voor allerlei boerendelicatessen, zoals zuivel, 

boerenkaas, groente & fruit en diverse soorten 

vlees, maar haar specialiteit is Groenekanse-

Kip. De kippen worden gehouden volgens het 

‘beter leven’ concept. Kijk eens in de kippen-

stal via het kijkvenster in de winkel! In het 

zomerseizoen kun je uitrusten op het terras, 

waar allerlei lekkers wordt geserveerd.  

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 

5.Zorgboerderij Nieuw Toutenburg  
De boerderijwinkel op het terrein van zorg-

boerderij Nieuw Toutenburg biedt een divers 

aanbod van producten van eigen erf. Samen 

met de enthousiaste deelnemers van de dagbe-

steding worden onbespoten groenten en fruit 

verbouwd. Ook worden de Limousinkoeien en 

hun kalfjes verzorgd, waarvan het vlees te 

koop is in de winkel. Op het sfeervolle erf kun 

je verschillende diersoorten bekijken en even 

uitrusten op het gezellige terras. 

Open: ma, di, do en vrij van 9.00 tot 17.30 

uur en za van 9.00 tot 17.00 uur.  

Website: zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl  

6.1 Tuinderij Eyckenstein  

In 2006 is Luuk Schouten gestart met een 

biologische moestuin op deze historische 

plek met originele oude kassen. Op 0,7 hec-

tare teelt hij samen met Jasper Rijsdijk een 

grote diversiteit aan groente, waaronder 

raapstelen, worteltjes, pompoenen en diver-

se soorten sla. De groenten worden verkocht 

in de kraam bij de tuin, via groentepakketten 

en aan enkele winkels en restaurants. Sinds 

2018 is ook zelfoogst mogelijk. Als de poort 

open staat is iedereen welkom! 

Open: vanaf begin mei tot eind oktober op 

wo van 13.00 tot 16.00 uur en za van 10.00 

tot 16.00 uur.  

Website: www.landgoedgroenten.nl  

KOM BINNEN KIJKEN! 

6.2 Agnes Kruiden 

Het achterste deel van de historische moes-

tuin is een grote kruidentuin, met veel bloe-

men een lust voor het oog. Agnes Looman is 

herboriste en kweekt hier biologische kruiden 

voor thee, zalf en keuken. Agnes geeft work-

shops en rondleidingen in de tuin; deze zijn te 

combineren met een fietstocht (wel even af-

spreken van tevoren). Er is een theehoek bij 

de bloemen-pluktuin, waar het heerlijk toe-

ven is met een kop thee en iets lekkers.  

Open: vanaf begin april op za van 10.00 tot 

16.00 uur, wo van 13.00 tot 16.00 uur. 

Website: www.agneskruiden.nl  

2. 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 

worden gekocht, maar ook boerenboter, 

kwark, yoghurt en kaas, van jong en belegen 

tot oud en overjarig. Proef de karnemelk 

eens; deze wordt op traditionele manier ge-

karnd, heerlijk!  

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

van 10.00 tot 16.00 uur. 

4. Imkerij Mellinde 

Ruim 40 jaar geleden begon imker Aart van 

der Linden met bijenhouden. Sinds 2017 is 

zijn imkerij een officieel bedrijf; de imkerij 

bestaat nu uit zo’n 50 bijenvolken en een klein 

museum met een educatieve ruimte. Bij 

Mellinde kun je terecht voor streekhoning, 

maar ook voor honingwijn, honingkoek, 

propolis, stuifmeelpollen, boenwas en kaarsen.  

Open: op Biltsheerlijk fietsdag en de open 

imkerijdag. Verder volgens telefonische af-

spraak, bel op werkdagen: 0346-213908  

Website: www.mellinde.nl 


