
 

 

Smaakfietsroute van appel tot wijn  
Lengte: 31 km 
 
Nr. route.nl: 755076 - Update voorjaar 2019 
 
Start & parkeren:  
De Fietser  
Akulaan 2 
6717 XN Ede 
 
De route: 
Start fietsen: ga even terug op de Akulaan. Aan het begin bij de kruising is knooppunt 10.   
 
10 –> 88 –> 82 –> 11 –> 20 –> 6 –> 97 –> 41 –> 80 –> 61 –> 83 –> 25 –> 45 –> 96 –> 35 –> 17 -> 57 –> 
10 
 
Samenvatting route: 
 
Stap op en ga lekker fietsen!  
Kijk, proef en geniet tijdens deze fietstocht van de lekkerste streekproducten in Bennekom, Renkum 
en Wageningen. Deze route kun je dagelijks op eigen gelegenheid fietsen. Let wel op de 
openingstijden van de winkeltjes! 
 
Je fietst door een streek die, stijgend en dalend vanaf de Veluwe tot de stuwwallen langs de 
Nederrijn, wordt gekarakteriseerd door landgoederen met heerlijke tuinen. Wat te denken van een 
moestuin met historie die teruggaat naar koning Willem III. Verder kom je langs de eerste 
Nederlandse wijngaard en passeer je maar liefst twee monumentale molens die allebei 
pannenkoekenmeel malen. In de gezellige pluktuin kun je zelf groenten en fruit oogsten. Middenin 
Wageningen vind je de Stadsbrouwerij waar je het bier gebrouwen ziet worden en het direct 
schuimend vers kunt drinken. Of strijk neer rond de kerk in het Wageningse centrum voor een 
gezonde lunch. Genieten van de bloemetjes en de bijtjes? Rond het Bijenhuis zijn geurige tuinen met 
lokbloemen. Naast al de leuke bedrijven die je tegenkomt, gaat de tocht ook nog eens door mooie 
natuurgebieden: het Bennekomse bos, Renkums Beekdal en Wageningse Eng.  
 
 
  



 

 

Streekproducenten/winkeltjes 
 
1.  
Renkumse molen  
Molenweg 53, Renkum 
0317-312274 
renkumsemolen.nl 
 

 
 
 
De Renkumse Molen is oorspronkelijk een beltmolen, gebouwd op het hoogste punt tussen het 
Heelsums en Renkums Beekdal. Sinds de restauratie in 2013 doet de molen weer dienst als 
korenmolen. In de winkel onder de molen zijn allerlei soort meel en bakmixen te koop. De opbrengst 
van de verkoop is in z’n geheel voor het behoud van de molen. Op zaterdag mag je ook een kijkje 
nemen in de molen.  
Openingstijden:  
maandag-vrijdag: 9:00-18:00 uur en zaterdag: 10:00-16:00 uur. 
 
 

  



 

 

2.  
De Ommuurde Tuin  
landgoed Oranje Nassau’s Oord, Kortenburg 11, Renkum  
06-12583453 
info@ommuurdetuin.nl 
ommuurdetuin.nl 
 

 
 
Binnen de prachtige omlijsting van een authentieke muur krijgen de gewassen een verhaal. De 
Ommuurde Tuin is een biologisch tuinbouwbedrijf en ligt op historische grond! Het is de voormalige 
moestuin van niemand minder dan koning Willem III. De tuin ligt op het landgoed Oranje Nassau’s 
oord. Willem III kocht dit landgoed met buitenverblijven voor zijn vrouw, de latere koningin Emma. 
Stap door het leuke poortje en je betreedt een ware lusthof. Hier worden maar liefst 400 
verschillende soorten groenten en kruiden geteeld; historische, moderne en wilde soorten. In de 
tuinwinkel ligt de oogst van het seizoen. Neem wat te eten of te drinken op het gezellige terras en 
geniet van het uitzicht op de prachtige tuin die ook nog eens is aangelegd in de vorm van een 
zonnewijzer! 
Openingstijden: 
1 mei – 1 november: woensdag en zaterdag: 10:00-17:00 uur  
 
  



 

 

3.  
Wagenings Wijngoed 
Scheidingslaan (tegenover Geertjesweg 55 het bospad in), Wageningen 
06-11136562 
info@wageningswijngoed.nl 
wageningswijngoed.nl 
 
 

 
 
Deze wijngaard op landgoed De Dorskamp was de eerste biologische wijngaard boven de grote 
rivieren in Nederland. De wijngaardenier kiest bewust voor lekkere wijn in plaats van veel wijn. 
Daarom knipt hij zomers veel trossen weg, wat een geconcentreerde wijn met een mooie afdronk 
oplevert. De druivenrassen Regent, Johanniter, Merzling en Bianca zijn bestand tegen het koude en 
natte Nederlandse klimaat. Van juni tot aan de oogst in september is de wijngaard open. 
Doordeweeks is er vaak een vrijwilliger actief. Ga gerust even kijken bij de wijnranken of rust even uit 
op het bankje bij de wijngaard.  
Openingstijden:  
juni-september: maandag, dinsdag en vrijdag: 9:30-16.30 uur wordt er gewerkt in de wijngaard. Op 
zaterdag en zondag open voor bezoek: 13:30-17.30 uur. Rondleidingen op afspraak. 
 
  



 

 

4.  
Pluktuin De Bosrand  
Dorskampweg, tegenover huisnummer 15, Wageningen 
06-49958208 
info@pluktuindebosrand.nl 
pluktuindebosrand.nl 
 

 
 
Ga lekker zelf aan de slag in deze bloemen- en kleinfruit pluktuin. Stel zelf een ruiker samen of oogst 
een vers bakje fruit. Je rekent af wat je geplukt hebt. Op het bord bij de ingang staan de actuele 
prijzen vermeld. Helemaal achterin de pluktuin is een zitje waar je kunt genieten van het 
schitterende uitzicht op de licht glooiende Wageningse Eng. In de pluktuin is tegen vergoeding koffie, 
thee en sap verkrijgbaar. 
Openingstijden: 
Medio mei – eind oktober. Check voor de precieze tijden de website. 
 



 

 

5  
Windkorenmolen De Vlijt  
Harnjesweg 54a, Wageningen 
0317-418120 
info@molendevlijt.nl 
molendevlijt.nl 
 

 
 
Als er maar een beetje wind staat, gaat dit oerdegelijke ‘werkpaard’ weer aan de slag. Er wordt bijna 
dagelijks gemalen en alles daarvan wordt verkocht in het molenwinkeltje. Deze ronde stenen 
stellingmolen is ook nog eens een van de meest productieve windkorenmolens van Nederland. In De 
Vlijt worden biologische granen uit de streek gemalen (biologische tarwe uit Hemmen, biologische 
rogge en spelt van de akkers in de Wageningse Eng). In de knusse molenwinkel vind je honderden 
soorten granen en meelproducten. 
Openingstijden: 
donderdag en vrijdag: 9:00-18:00 uur en zaterdag: 9:00-17:00 uur. Bezichtigen van de molen kan op 
zaterdag. 



 

 

6.  
Stadsbrouwerij/Café Rad van Wageningen  
1e Kloostersteeg 3-5, Wageningen 
06-36300440 
info@stadsbrouwerijwageningen.nl 
stadsbrouwerijwageningen.nl 
 

 
 
In hartje Wageningen wordt bier gebrouwen van gerst afkomstig van velden waar je langs fietst (bij 
De Nieuwe Ronde). Je vindt hier een brouwerij met naastgelegen pub. Brouwers Stefan en Dennis 
maken sinds 2013 eigenzinnige, karaktervolle bieren, volgens de twee ‘een waardevolle aanvulling op 
het huidige bierlandschap’. Kijk binnen en geniet van zoveel ambachtelijkheid in een mooi stukje 
historisch Wageningen.  
Openingstijden:  
woensdag-vrijdag: 16:00 tot 01:00 uur, zaterdag: 14:00-01.00 uur en zondag: 14:00-23:00 uur. 
 
 
 
 
  



 

 

7.  
Het Bijenhuis  
Grintweg 273, Wageningen 
0317-422733 
info@bijenhuis.nl 
bijenhuis.nl 
 

 
 
Werkelijk alles voor imkers vind je in het bijenhuis. Logisch natuurlijk want dit is het hoofdkantoor 
van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Ook voor de ‘gewone’ liefhebber van honing is dit een 
interessante plek. In het winkeltje kun je honing proeven. Vind je het leuk om bijen een eigen plekje 
te geven in je tuin? Hier kun je leuke bijenhotels kopen. In de tuin rondom het Bijenhuis mag je vrij 
wandelen. Je vindt er diverse voorbeelden van lokbloemen, mogelijk kun je inspiratie opdoen voor 
de eigen tuin. 
Openingstijden: 
maandag-zaterdag: 9:00-17:00 uur.  
 
  



 

 

8. 
De Nieuwe Ronde 
Oude Diedenweg, naast nummer 108 
info@denieuweronde.nl 
denieuweronde.nl 
 

 
 
De Nieuwe Ronde is een voorbeeld van hoe je van eigen groente en fruit kunt eten, zonder er zelf 
onderhoud aan te hebben. Dit doe je door lid te worden van de vereniging De Nieuwe Ronde. Je 
betaalt een vast bedrag en mag vervolgens van het voorjaar tot ver in de winter zelf komen oogsten. 
Professionele tuinders onderhouden de twee akkers aan de Oude Diedenweg en het Honingblokpad. 
Maar zelf meehelpen mag ook. Bij deze tuinderij kun je als passant dus zelf niets oogsten. Wel is het 
leuk om even te kijken naar de prachtig aangelegde en beplante percelen. Het is er vaak een gezellige 
bedrijvigheid. Kijk ook even naar de gerstveldjes naast De Nieuwe Ronde aan de Oude Diedenweg. 
Mogelijk heb je net van deze oogst geproefd in de Stadsbrouwerij.  
 
 
  



 

 

Restaurants met streekproducten op de menukaart: 
 

A 
Lunchroom De Beken 
Nieuwe Keijenbergseweg 174 
0317-358 442 
lunchroom@debeken.nl 
Openingstijden: di-zo: 10:00-17:00 uur 
 

B 
Taste Wageningen 
Markt 16, Wageningen 
0317-844383 
info@taste-wageningen.nl 
taste-wageningen.nl 
Openingstijden: ma/woe/do 17:00 -24:00, vrij/za/zo 12:00-24:00 uur 
 

C 
Onder De Linden 
Haagsteeg 16, Wageningen 
0317-843 559 
onderdelindenwageningen.nl  
Openingstijden: di v.a. 15:30 uur, woe-zo v.a. 11:30 uur 
 

D 
De Koffiekamer (Boerderij Hoekelum) 
Edeseweg 122, Bennekom 
boerderij@hoekelum.nl 
hoekelum.nl 
Openingstijden: di-za: 10:00-16:00 uur, zo: 11:00-17:00 uur 
 

E 
De Fietser 
Akulaan 2, Ede 
0318-583199 
defietser.nl 
Openingstijden: di-zo: 10:00-17:00 uur 
 


