
1 FIETS BILTSHEERLIJK 

IN WESTBROEK 

Fietstocht via Westbroek, Oud-Maarsseveen en Tienhoven; rondrit 

van ca. 18 km 

1. Molen de Kraai 

Ga vanaf de molen terug op de Westbroekse Molenweg. Sla aan het einde linksaf, Dokter 

Welfferweg. Je komt al snel bij een bruggetje. Ga dit over en houd rechts aan, Kerkdijk. 

Eerst fiets je door het dorp Westbroek, maar al snel wordt de omgeving landelijker. Stop 

bij het bord ‘ijsboerderij’ aan de linkerkant op nummer 141.  

2. IJsboerderij ‘t Nedereind 

Vervolg je route op de Kerkdijk. Volg de hoofdroute met de bocht mee naar links en daar-

na naar rechts; de weg heet hier Heuvellaan en je fietst Oud-Maarsseveen binnen. Na ruim 

600 m. gaat de straatnaam over in Looijdijk. Al snel vind je aan de rechterkant op Looijdijk 

18 de dorpswinkel.  

3. Dorpswinkel Kastanjehoeve 

Fiets door op de Looijdijk. De straatnaam gaat over in Laan van Niftarlake en je arriveert 

nu in het dorpje Tienhoven. Sla in Tienhoven rechtsaf de Dwarsdijk in, een fietspad in de 

richting van Hollandsche Rading. Je komt bij Molen De Trouwe Wachter.  

4. Ga met de bocht mee naar links en sla bij de T-splitsing rechtsaf. Nu volgt een lang 

fietspad met twee slagbomen, waar fietsers net langs kunnen. Eerst zie je weilanden, zowel 

links als rechts. Wanneer je rechts meer water ziet en links een bos ben je bij de eenden-

kooi, die verscholen ligt in het groen aan de linkerkant.  

5. Fiets verder tot je weer uitkomt op een gewone verharde weg, de Kanaaldijk. De Ka-

naaldijk gaat over in Graaf Floris V Weg. Steek de Sluisweg over; het kanaal dat steeds 

links lag, is nu aan de rechterkant. Kruis al snel weer het kanaal en houd het kanaal aan de 

linkerkant, en ga richting fietsknooppunt 93. Het verharde fietspad buigt scherp naar rechts 

en voert je tussen weilanden door. Volg de bochten in het fietspad tot je uitkomt op een 

gewone weg, de Korssesteeg. Stop bij nummer 3.  

6. Boerderij De Bonte Parels 

Ga door op de Korssesteeg. Deze komt uit op de Achterwe-

teringseweg. Sla hier rechtsaf en volg de weg. Na een duidelijke 

bocht naar rechts wordt de straatnaam  Dokter Welfferweg. Fiets 

Westbroek in en sla linksaf bij de Westbroekse Molenweg.  

 

Het startpunt (punt 1) is Molen de Kraai, Westbroekse Molenweg 28 in West-

broek, 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. Ze zijn te 

downloaden op www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes  

 

p: parkeerplaats halver-

wege de Westbroekse 

Molenweg in Westbroek. 



Andere wetenswaardigheden: 

4. Molen De Trouwe Wachter werd gebruikt om overtollig water uit de achtergelegen polder 

richting de Breukeleveense en Loosdrechtse Plassen te malen. Vroeger heette de molen de 

Dwarsdijkmolen. In de Tweede Wereldoorlog werden met de wieken tekens gegeven aan onder-

duikers in de omgeving. Sindsdien heet de molen De Trouwe Wachter.  

5. In Eendenkooi Breukeleveen werden vroeger wilde eenden gevangen voor consumptie. 

Tegenwoordig is het een rustgebied voor dieren, in beheer bij Natuurmonumenten. In het zomer-

seizoen is er elk laatste weekend van de maand een rondleiding. Ziwww.natuurmonumenten.nl/ 

natuurgebieden/loosdrechtse-plassen/agenda/rondleiding-door-eendenkooi-breukeleveen  

KOM BINNEN KIJKEN! 

1. Molen De Kraai  

Wie door Westbroek rijdt of loopt, ontkomt 

niet aan een blik op korenmolen De Kraai. 

Deze molen is in 1839 gebouwd op Bolwerk 

Sloterdijk in Amsterdam en in 1880 

verhuisd naar Westbroek. Hier maalde de 

molen het graan van de akkerbouwers uit 

Westbroek tot meel. De molen is 

verschillende keren gerestaureerd en is 

tegenwoordig in eigendom van de familie 

Colijn. Sinds 2012 draait de molen weer 

regelmatig en is hij ook te bezichtigen. In de 

molen is een (kringloop)winkel waar 

gehandicaptenzorg Adullam van alles 

verkoopt, waaronder meel gemalen door de 

molenaar!  

Open: iedere za van 10.00 tot 16.00 uur. 

Website: www.molendatabase.nl/

nederland/molen.php?nummer=854 

3. Dorpswinkel Kastanjehoeve 

Peter Jan en Jeannette Timmer zijn in 2015 

begonnen met deze dorpswinkel, omdat er 

helemaal geen winkels meer waren in Tien-

hoven, Oud-Maarsseveen en Westbroek. Ook 

dochter Natalie is er tegenwoordig regelmatig 

te vinden. De winkel zit in de achterkant van 

de boerderij en er worden ambachtelijke en 

lokale producten verkocht, naast werkkle-

ding, gereedschap en nog veel meer. Je kunt 

hier uitrusten, de dieren op de boerderij bekij-

ken of genieten van een boeren(room)ijsje.  

Open: op di en vr van 9.00 tot 18.00 uur, wo 

van 13.00 tot 18.00 uur en za van 10.00 tot 

16.00 uur. Van 1 november t/m 1 april geslo-

ten op di en vr tussen 12.00 en 15.00 uur.  

Website: www.dorpswinkelkastanjehoeve.nl  

6. Boerderij De Bonte Parels 

Dit biologische melkveebedrijf wordt gerund 

door Rutger en Christianne Hennipman. De 

koeien krijgen van jongs af aan volop 

weidegang, er worden diverse vormen van 

natuurbeheer toegepast en kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. 

Er worden ook koeien en ossen gehouden 

voor het vlees. Stierkalfjes en koeien die niet 

meer geschikt zijn voor melkproductie, 

krijgen op deze manier een goed leven en 

leveren uiteindelijk (h)eerlijk biologisch 

rundvlees. Er zijn regelmatig rondleidingen 

en boerderijlessen voor basisschoolklassen. 

Open: iedere eerste za van de maand. Voor 

verkoop van vlees en melk van tevoren 

contact opnemen via 06 5047 3185 (niet op 

zondag). 

Website: www.debonteparels.nl/  

2. IJsboerderij ’t Nedereind 

Aan de oostkant van Westbroek ligt de 

ambachtelijke ijsboerderij van Evert en 

Ria van Zijtveld. Op hun bedrijf maken 

zij zelf room-, yoghurt- en lactosevrij 

sorbetijs, dat te koop is in het winkeltje 

bij de boerderij. Ook verkopen ze 

diepgevroren ijs om mee te nemen. De 

melk die gebruikt wordt voor de bereiding 

van het (room)ijs is afkomstig van een 

melkveehouder uit het dorp. Het ijs is vrij 

van kunstmatige kleur- en smaakstoffen 

en ook glutenvrij.  

Open: van april tot oktober op do en vr 

van 11.00 tot 16.30 uur en op za van 

13.00 tot 17.00 uur. 


