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Fietstocht via De Bilt, Utrecht, Bunnik en Zeist; rondrit van 13 km 

1. Landwinkel de Hooierij  

Sla bij de uitrit van de Hooierij linksaf, fietspad langs de Universiteitsweg. Ga de eerste weg 

links, Bunnikseweg. Ga rechtdoor de hellingbaan op, steek de snelweg over en ga de helling-

baan weer af. Als je beneden bent, neem dan de eerste inrit links. Je vindt ’t Winkeltje dan al 

snel aan de rechterkant.     

2. ’t Winkeltje van Oostbroek 

Vervolg de Bunnikseweg en neem de eerste weg rechts, Hoofddijk. Blijf rechtdoor fietsten bij 

stoplichten (2x), steek de brede Universiteitsweg met een zigzag over en fiets door in dezelfde 

richting. Verderop buigt het fietspad scherp naar links en daarna kom je al snel uit bij de Leu-

venlaan. Sla hier rechtsaf en blijf de Leuvenlaan volgen tot voor een groot viaduct. 

3. Sla vóór het viaduct linksaf bij stoplichten en fiets langs de Sorbonnelaan. Steek deze weg 

over bij het einde van het fietspad en fiets aan de andere kant van de Sorbonnelaan verder door 

een oude essenlaan. Sla rechtsaf het fietspad op als de weg scherp naar links buigt, De 

Boeijelaan. Aan het einde links, Vossegatsedijk. Blijf ca. 1,5 kilometer rechtdoor fietsen, 

Rhijnauwenselaan. Ga schuin rechts bij een vijfsprong, met het rode pannenkoekenhuis in 

zicht.  

4. Sla bij de volgende (haakse) kruising linksaf richting knooppunt 44, de voor auto’s dood-

lopende eikenlaan in. Ga rechtdoor richting knooppunt 44, waar de weg overgaat in een fiets-

pad en blijf het fietspad volgen tot je uitkomt bij een T-splitsing, Rijnsoever. Sla hier rechtsaf 

en neem de eerste weg links, Tolakkerlaan. Fiets door tot vlak voor een volgende T-splitsing 

en neem de inrit bij nummer 15.  

5. Fruitbedrijf Westeneng  

Fiets verder op de Tolakkerlaan. Bij de T-splitsing rechts, Bisschopsweg, en blijf deze gerui-

me tijd volgen. Ga aan het einde rechtdoor, Schorteldoeksesteeg. Aan het einde linksaf, fiets-

pad langs de Utrechtseweg. Het fietspad gaat over in een parallel-

weg en je passeert Landgoed Vollenhoven. Stop bij nummer 91. 

6. De Biltse Boer 

Fiets terug naar de parallelweg langs de Utrechtseweg en volg deze 

verder. Na ongeveer een kilometer fiets je door een tunnel. Sla 

daarna de eerste weg linksaf, direct na een bruggetje. Al snel kom 

je bij een T-splitsing; ga rechts, Oude Bunnikseweg. Volg die, ook 

waar deze scherp naar links buigt. Fiets door tot aan de stoplichten 

en steek over. Je bent dan weer bij Landwinkel de Hooierij.   

Het startpunt (punt 1) is Landwinkel de Hooierij, Universiteitsweg 1 in De 

Bilt, maar je kunt ook op elk ander punt beginnen. De fietsroute is onder-

deel van een serie van vijf. De routes zijn ontwikkeld 

door Stichting Biltsheerlijk samen met lokale voedsel-

producenten en met steun van de gemeente De Bilt. Je 

kunt ze downloaden op www.biltsheerlijk.nl/fietsroutes  
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p: parkeerplaats bij StayOkay, 

Rhijnauwenselaan 14b in Bun-

nik. Start dan bij punt 4, kruis-

punt Rhijnauwenselaan. 



 

 

KOM BINNEN KIJKEN! 

1. Landwinkel de Hooierij 
Deze winkel vind je in een verbouwde 

hooiberg op het erf van boerderij Nieuw 

Bureveld. Dirk-Jan en Martine zijn de boer 

en boerin op dit multifunctionele bedrijf 

met vleeskoeien en de landwinkel als 

basis. De koeien en kalfjes zijn van de 

traditionele rassen Belgisch-witblauw en 

Brandrood .Landwinkel De Hooierij 

verkoopt het vlees en heeft verder een 

uitgebreid assortiment lokale en verse 

producten. 

Open: woensdag t/m vrijdag van 9.30 tot 

18.00 uur en zaterdag van 8.30 tot 16.00 

uur. 

Website: www.dehooierij.nl   

2. ’t Winkeltje van Oostbroek 

In de voormalige oranjerie van het 

landgoed vind je het caféwinkeltje met een 

fijn terras,  waar je koffie, thee en sap kunt 

drinken. Er zijn streekproducten zoals fruit, 

fruitsap en honing te koop. Ook vind je 

veel informatie over natuur en erfgoed in 

de provincie Utrecht. Er is een wandelroute 

van 2 km door bos, langs waterpartijen en 

graslanden. 

Open: dinsdag t/m vrijdag van 12.30 tot 

15.30 uur, zaterdag en zondag van 11.00 

tot 16.30 uur.  

Website:www.utrechtslandschap.nl/

infocentra/t-winkeltje-van-oostbroek 

 

5. Fruitbedrijf Westeneng 

Op dit fruitbedrijf wordt al heel lang fruit 

verbouwd: Izaäk en Jantine Westeneng 

zijn de zesde generatie Westenengs op 

deze plek. In hun boomgaard worden tien 

soorten appels, zes soorten peren, zes 

soorten pruimen, kersen en frambozen 

geteeld, alles op milieuvriendelijke wijze. 

En de laatste jaren zijn er ook aardbeien! 

Open: het hele jaar vrijdag van 9.00 tot 

17.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 

17.00 uur. Van 1-6 t/m 1-9 ook op ma t/m 

vr van 12.00 tot 17.30 uur voor diverse 

fruitsoorten.  

Website: www.fruitbedrijfwesteneng.nl 

 

6. De Biltse Boer 

Voor ambachtelijk schepijs ga je naar De 

Biltse Boer! Op de boerderij van Henk 

Wismeijer wordt vers ijs gemaakt van 

melk van de eigen koeien. Er is ruime keu-

ze aan heerlijke smaken, naast verse koffie, 

thee en sappen uit de streek. Verder zijn er 

huisgemaakte zuivelproducten te koop, 

zoals yoghurt, vla en hangop. En, voor 

kinderen is er een speelweide met onder 

meer een trampoline en schommel. 

Open: mei t/m september op wo t/m zo 

van 12.30 tot 18.00 uur. Kijk voor de actu-

ele openingstijden op de website, face-

– of instagrampagina.  

Website: www.biltseboer.nl 

4. Amelisweerd en Rhijnauwen 

Rondom punt 4 vind je verschillende horecagelegenheden. Zoek je er één die past 

bij de doelen van deze route, ga dan naar de Veldkeuken op Landgoed Oud 

Amelisweerd! Dit biologisch gecertificeerde en sfeervolle café-restaurant met 

terras gebruikt zoveel mogelijk lokale ingrediënten. In de bijbehorende landgoed-

winkel is onder andere hun vermaarde brood te koop. De Veldkeuken is bereik-

baar via de stippellijn op het kaartje: voetgangersgebied, dus niet fietsen. 

Open: in het zomerseizoen van di t/m za van 9.30 tot 21.00 uur, zo tot 18.00 uur.  

Website: www.veldkeuken.nl   

1.1 Herenboeren Nieuw Bureveld 

De landelijke organisatie Herenboeren heeft in De Bilt een plek gevonden op 

boerderij Nieuw Bureveld: in januari 2022 is Herenboeren Nieuw Bureveld 

gestart. Op een herenboerderij verbinden 200 huishoudens zich aan een boer-

derij. Samen betalen ze de boer en verdelen ze alles wat er geoogst wordt: 

groenten, kruiden, fruit, eieren en vlees. Eerlijk geproduceerd, met respect 

voor de boer, de dieren en de natuur. De boerderij ligt bij de Landwinkel de 

Hooijerij, maar is zelf niet openbaar toegankelijk.  

Website: nieuwbureveld.herenboeren.nl 


