
 
 

Smaakfietsroute Ede 

Bierbrouwerij, Oma’s Snoepwinkel, Asperges, Wijn en Blauwe Bessen, 

Kalfsvlees, Boerderijwinkels en honing 

10 – 95 – 26 – 66 – 61 – 60 – 78 – 77 – 33 – 38 – 

76 – 77 – 69 – 39 – 1 – 75 – 78 – 78 – 60 – 61 – 

26 – 95 - 10 

Ede ligt in het hart van de food-valley met tal van foodbedrijven die hier 

zijn gevestigd. Onder de rook van de Wageningen Universiteit. Maar ook 

met tal van verrassende kleine bedrijven met ambachtelijke 

streekproducten die je kunt bezoeken met onze smaakroute. Wij hebben 

een route uitgezet waarin je wel veel – maar niet alle – verkooppunten 

kunt bezoeken. Onder in dit document vind je nog losse adressen die je 

eventueel kunt bezoeken buiten de fietsroute om. Neem een grote tas 

mee, want onderweg kun je zuivel kopen, vlees, brood, vruchten, bier, 

verse sap, honing, etc etc. 

 

Start en eindpunt fietsroute  

Het startpunt én het eindpunt van deze route ligt bij knooppunt 10 naast 

station Ede-Wageningen. Je kunt gratis parkeren op het parkeerterrein 

van De Fietser. Dit is een fiets experience centre dat vrij toegankelijk is. 

Hier kun je allerlei soorten fietsen uitproberen op een indoor fietsbaan. Bij 

de balie ligt een gratis fietskaart met deze en andere routes en je krijgt 

hier tevens een uitrijmunt voor je auto. 

 

10 – 95 - 66 

Start en meteen aan het Bier (bij 66) 

Sinds 2012 is De Heidebrouwerij gevestigd in de manschappenkeuken op 
het voormalig kazerneterreinen Maurits-Noord in Ede. De voormalige 

keuken is ingericht naar een brouwerij met proeflokaal. 

De Heidebrouwerij B.V. 

Nieuwe Kazernelaan 2 (Gebouw 3) 
6711 JC Ede 

Tel: 0318-785428 



 
 

Mail: info@deheidebrouwerij.nl 

www.deheidebrouwerij.nl 

  

61 

Oma’s Snoepwinkeltje 

De volgende stop op deze smaakroute is een historische 

kruidenierswinkel. U fietst van knooppunt 66 door Ede naar knooppunt 61. 
Daar vlak bij aan de Amsterdamse weg (kruispunt Notaris Fischerstraat) 

vindt u een authentieke kruidenierswinkel. Alsof u de vorige eeuw 
binnenstapt. ‘t Winkeltje van Lammert van de Bospoort is het oudste nog 

in bedrijf zijnde winkeltje in Ede. In 1904 Begon Lammert van de Bospoort 
deze kruidenierswinkel in het centrum van Ede, in 1974 deed zijn dochter 

Bartje de deur definitief op slot. Tot haar dood in 1997 bleef Bartje in het 

pand wonen en veranderde niets aan het interieur van het winkeltje. Zelfs 
oude (verpakte) voorraad zoals sigaretten, zeep en koffie bleef in het 

winkeltje staan. Een typisch geval van “winkeldochters” dus. 

Lammert van de Bospoort historische kruidenier 

Amsterdamseweg 20 Ede. 

0318-618651 
info@lammertvandebospoort.nl 

www.lammertvandebosoort.nl 

Op zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 13:00 tot 

18:00 uur is het Winkeltje geopend. 

  

http://www.deheidebrouwerij.nl/
http://goo.gl/maps/ZFTnR
http://www.lammertvandebosoort.nl/
http://lammertvandebospoort.nl/de-winkel/


 
 

 

Tussen 61 en 60 

Boerdijwinkel Familie Top 

Kernhemseweg 17 Ede 

Brandrood kaas 

Boerderijwinkel 

Kernhemseweg 6 Ede 

Makandra Zorgboerderij 
Eieren, groente, fruit en kaas en ingemaakte paddestoelen 

Kalverkampweg 1 Ede 

60 

In de omgeving van Knooppunt 60 

’t Doesburger Erf winkel. Lunterseweg 82 Ede 

Ben Minnen Boerderij Automaat Lunterseweg 74 Ede 

Bij  38 

Linksaf de Schansweg op en daarna een stukje Postweg 

De Groote Voort 

Remeker Kaas Boerderijwinkel 

Postweg 110 Lunteren 

Tussen 39 en 1 (onder Barneveld) 

Jowis Zolder 

Boerderijwinkel 
Bier, honing, ingemaakt, zuivel 

Barneveldseweg 49a Lunteren 

Eck-stra 

Boerderijwinkel 
Vlees 

Scharrenburgersteeg 16 Lunteren 

 

 



 
 

 
 

Overige adressen niet opgenomen in de 

smaakfietsroute 

 

Asperges vers van het land en kersen uit eigen boomgaard 

Veluwse Aspergeboerderij / Boerenlandwinkel 

De Veluwse Aspergeboerderij was van oudsher een gemengd 
familiebedrijf, in 1998 is begonnen met het planten van asperges en deze 

aan huis te verkopen. Vanwege het succes hiervan zijn we de jaren 
daarna ons steeds meer gaan richten op de aspergeteelt en met het vee 

gaan minderen, eerst zijn we met de koeien gestopt en daarna met de 

varkens. 

In 2005 hebben een groot aantal kersenbomen geplant waardoor we nu 
ook kersen uit eigen bongerd kunnen verkopen, in 2012 is er een 

overkapping over de kersenbomen gemaakt die open en gesloten kan, 
hierdoor hebben wij vroeger kersen en kunnen langer plukken. (zie 

fotopagina) 

Op dit moment verkopen wij in onze Boerenlandwinkel naast de 

seizoenproducten (Maart tot eind juni asperges, daarna kersen en in de 
winter boerenkool) allerlei boerderijproducten, waaronder scharreleieren 

(dagelijks vers van eigen kippen) aardappelen, appels, peren en uien. In 
de loop van de tijd is de winkel fors uitgebreid en hebben wij nu een groot 

aantal artikelen die met het boerenland gemeen hebben. 

Wij verkopen nu ook o.a. jam, honing, wijn, diverse soorten 

vruchtensappen, enz. 

Enkele fietsroutes, waaronder de Hap en Trap- en de Wald-Knorroute, 
kunnen ons bedrijf als rustpunt nemen, er is in de winkel een zitje 

gemaakt waar u iets kunt gebruiken. 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18,00 uur. Zaterdag van 8.00 uur 

tot 17.00 uur 

Veluwse Aspergeboerderij 

G. van den Broek 



 
 

Apeldoornseweg 198 
6731 SC Otterlo 

Tel. 0318-591285> 
http://www.aspergeboerderij.nl 

Email: info@aspergeboerderij.nl 

  

Op naar de biologische wijngaard 

 
Heeft u nog plek over in uw fietstassen? Dan gaan we op pad naar het 

volgende adres. Een echte biologische wijngaard op de Veluwe. Dat moet 
u zien! Volg de route richting Otterlo. Een biologische wijngaard waar u 

niet alleen (Veluwe)wijnen kunt proeven en kopen maar er is ook een 
terras wat u koffie kunt drinken en een broodje eten. Er zijn 

arrangementen met rondleidingen,, picknick en high tea of barbecue voor 

grotere groepen. 

Wijnhoeve de Veluwe 
Lontweg 1 

6731 EN Otterlo 
Mob. 06-21667425 

Tel. 0318-592280 
info@wijnhoevedeveluwe.nl 

www.wijnhoevedeveluwe.nl 

  

Blauwe bessen blauwe vingers 

 

De Blauwe Bessenhof 

Langs de Barneveldseweg 14 in Otterlo vindt u een kwekerij van blauwe 

bessen. De BlauweBessenHof is een nog jonge kwekerij van blauwe 
bessen, landelijk gelegen tussen Otterlo en Wekerom die wij, Wikje en 

Robert Huisman, na een gedegen voorbereiding in 2012 zijn begonnen. 
We zijn volledig gericht op het kweken van bessen voor de verse 

consumptie, maar hebben nog volop plannen. Zo willen we, net als we het 
afgelopen jaar op bescheiden schaal al hebben gedaan, de mogelijkheid 

bieden om ook zelf bessen te plukken en dat combineren met een theetuin 

waar het, binnen de kwekerij, aangenaam vertoeven is. Wetenschappelijk 
onderzoek bevestigt dat de blauwe bes zeer rijk is aan anti-oxidanten, 

ontstekingsremmende eigenschappen bezit en rijk is aan Vitamine C. Een 

belangrijke aanvulling derhalve op onze voeding. 

mailto:info@aspergeboerderij.nl
mailto:info@wijnhoevedeveluwe.nl
mailto:info@wijnhoevedeveluwe.nl


 
 

Gedurende het seizoen (juli-september) bieden wij naast onze bessen ook 
vers bereide bessenjam en sap aan en tevens, voor zover beschikbaar, 

ook nog ´bessenhoning´ uit onze eigen bijenstal. Begin september was 
het seizoen 2014 voorbij en begonnen voor ons de onderhouds-

werkzaamheden. Die zijn nodig om de struiken in goede conditie te 
brengen voor de winter ter voorbereiding op het volgende seizoen. 

Normaliter loopt het bessenseizoen van juli tot september, een en ander is 

natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Barneveldseweg 14 
6731 EK Otterlo 

0318-592213 

www.blauwebessenhof.nl 

 
 
Kalfsvlees kopen bij Ecofields 

 

Van de blauwe bessen naar de kalveren bij Ecofields.  Een biologische 
kalfsboerderij waar u van de boerderij Kalfsvlees kunt kopen. Vanaf 20 

personen kunt u ook een arrangement boeken voor een proeverij in een 
historische rietgedekte boerenschuur, rondleidingen, demonstraties of een 

rondrit door de omgeving. Ecofields ligt  

Eco Fields 

Matendijk 1  
6733 JD Wekerom 

0318 461344 -  

www.ecofields.nl 

  

Plattelandswinkel 'et Schuurtje 

Midden tussen de weilanden, in het buitengebied van Lunteren, ligt onze 

plattelandswinkel. Omringt door prachtige boerderijen en gesteund door 
plaatselijke boeren, weten wij precies waar uw behoeftes liggen. Puur, 

natuur, ambachtelijk. Ons assortiment bestaat dan ook vooral uit 

ambachtelijke producten, zoals oma ze vroeger al bereidde. 

Onze winkel heeft een nostalgische uitstraling. We werken veel met riet en 

natuurlijke producten. Naast alle producten die we in de winkel verkopen, 
leveren we ook elke dag verse groenten, fruit en verschillende soorten 

aardappelen. We doen vooral veel aan kisten fruitverkoop. Dat is 

http://www.blauwebessenhof.nl/


 
 

natuurlijk veel voordeliger! Daarnaast verbouwen we ook zacht fruit 
(aardbeien, frambozen, rode-, blauwe-, en zwarte bessen, bramen) en 

verwerken dat, naast de verkoop, ook veel in jams of sappen. In de 

zomermaanden verkopen we veel groenteplanten en zomerperkgoed. 

Naast onze winkel, hebben we ook een theeschenkerij (tevens rustpunt). 

In onze hoogstamboomgaard kunt u van mei t/m oktober genieten van 

een kopje koffie met een heerlijk stuk eigengemaakte appeltaart of 
zelfgemaakte cake met aardbeien. Of heeft u liever een boerenijsje? van 

alles is mogelijk! 

  

Plattelandswinkel 'et Schuurtje 

Hoge Valkseweg 35 
6741 GK Lunteren 

tel: 0318-485652 
email: tschuurtje@gmail.com 

www.etschuurtje.nl  

De Valkse Bijenhof, bijen en honing 

 

Bent u nog niet moe? We gaan weer op pad, op weg naar de bijen en de 
honing bij De Valkse Bijenhof in Lunteren. Tussen Wekerom en Barneveld. 

Ligt niet langs een fietsroute. U kunt het beste weer terugfietsen over de 
Hoge Velksedijk richting Barneveld en al vrij snel heeft u rechts de 

Koudhoornweg. Daar op nummer 8 vindt u de Valkse Bijenhof. 

Natuurproduct van eigen bodem 

In het seizoen dat de bloemen bloeien is het op De Valksche Bijenhof een 

drukte van belang. Tienduizenden honingbijen vliegen af en aan en 

verzamelen de smaakvolle Nederlandse honing. 

Als de bijen veel honing verzameld hebben, nemen wij een deel van de 
honing uit de bijenkasten. Na het oogstproces belandt deze honing zonder 

enige verhitting of toevoeging in de verpakking. Zo blijft het een 

natuurzuiver product. 

Honing en bijenproducten in onze winkel 

Honing in allerlei smaken, verkrijgbaar in onze winkel. Van pittige 
heidehoning tot de fruitige honing van de reuzespringbalsemien. Van 

vloeibaar tot raathoning! 

mailto:tschuurtje@gmail.com


 
 

Valkse Bijenhof 
Koudhoornweg 8 

6741 JG Lunteren 
mail: gwb@kliksafe.nl 

www.bijenhof-dv.nl 
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