
 

 

Smaakfietsroute van asperge tot honing 
 
Lengte: 42 km 
 
Nr. route.nl: 754494 - Update voorjaar 2019 
 
Start & parkeren:  
Pizza en Pizza 
Nieuwe Kazernelaan 8 
6711 JC Ede 
 
De route: 
Start fietsen: knooppunt 66 (Nieuwe Kazernelaan, 6711 JC Ede)  
 
66 –>  95 -> 90 –> 26 –> 61 –> 62 –> 83 – >72 –> 84 –> 31 – 49 –> 25 -> 73 –> 47 – > 17 –> 93 –> 82 ->  
81 – > 83 –> 63 –> 64 –> 65 –> 66  
 
Samenvatting route: 
 
Stap op en ga lekker fietsen!  
Kijk, proef en geniet tijdens deze fietstocht van de lekkerste streekproducten in Ede, Otterlo, 
Harskamp en Wekerom. Deze route kun je dagelijks op eigen gelegenheid fietsen. Let wel op de 
openingstijden van de winkeltjes! 
 
Smul van grootmoeders snoepgoed in het oudste kruidenierswinkeltje van Ede. Wel eens bloemen 
gegeten? In het altijd fleurige Otterlo vind je een kwekerij met eetbare bloemen om je salade 
smakelijk te kleuren. En wat dacht je van het ‘witte goud’, ook te koop in Otterlo, net als de 
ultragezonde blauwe bes. Stap even af en zie met hoeveel passie de boeren deze gewassen 
verzorgen. In Harskamp en Wekerom kun je gezellig snuffelen in erfwinkeltjes vol ambachtelijke 
streekproducten of neerstrijken voor een gezonde lunch. Of kijk even op de imkerij hoe de ijverige 
bijen honing verzamelen. De Veluwse Wijnhoeve bottelt op kleine schaal maar ontvangt wel de ene 
na de andere juryprijs voor haar unieke biologische wijn. Onderweg tref je de fijnste restaurants van 
noord-Ede. Naast al de leuke bedrijven die je tegenkomt, gaat de tocht ook nog eens door mooie 
natuurgebieden: het Edese bos en de Ginkelse heide!  
 
 
  



 

 

Streekproducenten/winkeltjes 
 

1.  
Kruidenierswinkeltje Lammert van de Bospoort 
 
Amsterdamseweg 20, Ede 
0318-618651 
info@lammertvandebospoort.nl 
lammertvandebospoort.nl 
 

 
 
Het kruidenierszaakje Lammert van de Bospoort is de oudste winkel van Ede. Het winkeltje opende in 
1904 en sindsdien is er bijna niets veranderd. Stap binnen en ga terug in de tijd. Bij de toonbank 
bestel je een onsje van je favoriete grootmoeders-snoepgoed of kies je uit de talloze soorten losse 
thee uit blik. Het winkeltje verkoopt ook levensmiddelen uit de streek: honing, jam, mosterd en bier. 
Achter het winkeltje vind je het nostalgische woonhuis van Lammert. Woonkamer en keuken zijn nog 
precies als in begin 1900. Dit museumgedeelte kun je bekijken als het snoepwinkeltje open is, of 
anders op afspraak.  
Openingstijden: 
vrijdag: 13:00-17:00 uur en zaterdag: 10:00-17:00 uur. 
 
 
  



 

 

2. 
Kwekerij Jaap Duijs 
Haarweg 2, Otterlo 
0318-591777   
jgduijs@xs4all.nl 
jaapbol.nl  
 

 
 
Wel eens bloemen gegeten? Kweker Jaap Duijs maakt heerlijke kleurige salades, fijn afgewerkt met 
mooie eetbare bloemen. Bezoek de kwekerij en Jaap wijst je precies aan welke bloemen je kunt eten 
en hoe ze smaken. Je kunt zaaigoed of stekken kopen om zelf thuis vrolijke salades mee samen te 
stellen. Vrijdag en zaterdag verkoopt de kwekerij verse groentes van zorgboerderij ´Het Witte 
Water´. Kwekerij Jaap Duijs is verder gespecialiseerd in rhodoxis (sterretjes). Kom genieten van de 
vele kleuren en vormen.  
Openingstijden: 
dinsdag-zaterdag: 13:30-17:00 uur.    
 
 
  



 

 

3.  
Veluwse Aspergeboerderij  
Apeldoornseweg 198, Otterlo 
0318-591285 
info@aspergeboerderij.nl 
aspergeboerderij.nl 

 
 
De naam zegt het al; bij de Veluwse Aspergeboerderij koop je het ‘witte goud’. Tussen pakweg begin 
april en eind juni is het dan ook toptijd en staan de mensen in rijen op het erf te wachten voor een 
maaltje verse asperges. In diezelfde periode rijpen ook de kersen in de boomgaard bij de boerderij. 
Dit fruit mag je zelf oogsten van de boom. Gelukkig is er in de andere maanden ook veel te koop in 
de grote kraakheldere boerderijwinkel. Verse eieren, boerenkool, andijvie en een keur aan jams, 
chutneys, sapjes en wijn uit de streek. 
Openingstijden:  
Maandag-vrijdag: 8:00-20:00 uur en zaterdag: 8:00-17:00 uur. 
 
 
  



 

 

4.  
Wijnhoeve De Veluwe 
Lontweg 1, Otterlo 
06-21667425/0318-592280 
info@wijnhoevedeveluwe.nl 
wijnhoeve-minicampingdeveluwe.nl 
 

 
 
Deze biologische wijngaard is begonnen in 2003 en bottelt zelf wijn. Druivenrassen Regent, Salome, 
Rondo, Seyval-Blanc, Johanniter, Solaris groeien goed op de koude Nederlandse bodem. Trotse 
wijnboeren Nanny en Ben Schut organiseren regelmatig wijnproeverijen en rondleidingen. Bij de 
Wijnhoeve hoort een minicamping. Douches en toiletten zitten hier verstopt in reuze wijnvaten! 
Maak een afspraak voor een rondleiding of proeverij op De Wijnhoeve. Flessen wijn van De 
Wijnhoeve koop je bij plattelandswinkel ’t Schuurtje.  
Openingstijden: op afspraak. April- september: High-Wine/-Tea elke zaterdag om 16:00 uur (bij 
voldoende deelname). Aanmelden noodzakelijk voor vrijdag 16:00 uur.  



 

 

5.  
De Blauwe Bessenhof 
Barneveldseweg 14, Otterlo 
0318-592213 
blauwebessenhof.nl 
 

 
 
Wie de blauwe bes op één hoop gooit met de bosbes moet echt een kijkje nemen op De Blauwe 
Bessenhof. Hier groeien maar liefst vier soorten van deze ultragezonde vrucht vol vitaminen en 
antioxidanten. Familie Huisman nodigt je in het oogstseizoen (juli tot september) uit op hun erf om 
het verschil tussen de soorten te proeven. Pluk daarna zelf een bakje bessen. Het terras op het erf is 
in de zomermaanden open. Strijk gezellig neer voor een kop koffie of thee met huisgemaakte blauwe 
bessentaart. Op de kraam aan de weg worden bessen en diverse lekkere zelfgemaakte producten 
verkocht.  
Openingstijden: zomermaanden (check ivm de weersgevoeligheid eerst even hun website): 
maandag-zaterdag: 9:00-17:00 uur. 
 
 
  



 

 

6.  
Plattelandswinkel ’t Schuurtje  
Hoge Valkseweg 35, Lunteren  
0318-485652 
tschuurtje@gmail.com 
etschuurtje.nl 
 

 
 
Dit gezellige plattelandswinkeltje ademt streekproducten. ’t Schuurtje is ook officieel verkoopadres 
van diverse Edese streekproducten: honing van de Valksche Bijenhof, vlees van Eco Fields, 
Remekerkaas en wijn van de Veluwse Wijnhoeve. Absolute aanraders zijn de zelfgebakken appeltaart 
of het Valks hompie. Eigenaar Bram Hofman duikt zelf de keuken in om appels uit eigen boomgaard 
te verwerken in heerlijke taarten en gebak. Geniet boven het winkeltje of in de theetuin van koffie of 
thee, uiteraard met wat lekkers erbij. 
Openingstijden:  
maandag-donderdag: 9:00-18:00 uur (alleen woensdag sluit de winkel om 17:00 uur), vrijdag: 8:30-
21:00 uur en zaterdag: 8:30-16:00 uur. 
 



 

 

 
7.  
De Valksche Bijenhof 
Koudhornweg 8, Lunteren 
0318-742658 
info@valkschebijenhof.nl 
bijenhof-dv.nl 
 

 
 
Vliegen de bijen weer uit, dan rijdt imker Gerard van de Braak door het hele land om bijenkasten te 
plaatsen. Daarnaast is hij bezig met voorlichtingen en het verhuren van bijenvolken. De bijenkasten 
die op het eigen terrein aan de Koudhornweg staan, leveren heerlijke streekhoning. Stap echt even af 
voor dit interessante bedrijf en neem een kijkje in het popperige winkeltje op het erf. Is het een goed 
seizoen, dan vind je hier ook de zeer exclusieve heidehoning. In het winkeltje kun je ook propolis 
krijgen, de natuurlijke antibiotica, die wordt verzameld door bijen.  
Openingstijden: 
maandag-vrijdag: 9:00-12:30 en 14:00-18:30 uur, zaterdag: 10:00-12:00 en 14:00-18:00 uur. 
 
 
 
 
 
  



 

 

8. 
Boerderijwinkel De Jachthoeve 
Roekelse Zandweg 7a, Wekerom 
06-83995378 
info@dejachthoeve.nl 
dejachthoeve.nl 
 

 
 
De Jachthoeve is een zorgboerderij. Op het heerlijk ruime terrein vind je de keurig aangelegde 
fruitkwekerij: de Fruithof. Hier groeien maar liefst 45 verschillende fruitrassen. Neem, even in 
overleg met de beheerders, een kijkje bij de talloze bekende en minder bekende bessensoorten, 
bramen, frambozen en minikiwi’s. Het fruit wordt los verkocht in de boerderijwinkel en in de 
verwerkte vorm: jammen en dessertsauzen. Op de zorgboerderij worden dagelijks verse taarten 
gebakken. Op het gezellige terras aan de voorkant van de schuur kun je even uitblazen onder het 
genot van een kopje koffie of thee, uiteraard met een stukje taart erbij.  
Openingstijden: dinsdag-zaterdag: 9:30-15:30 uur. 
 

  

  



 

 

Restaurants met streekproducten op de menukaart: 
 
A Stadscafé Oscar 
Oude Kerkplein 20, 6711 AZ Ede 
0318-612191 
info@stadscafeoscar.nl 
Openingstijden: di–za: 10:30-24:00 uur, zo: 12:00-24:00 uur 
 
B Restaurant Buitenzorg 
Amsterdamseweg 19, 6712 GG Ede 
0318-610313 
buitenzorg@buitenzorg.nl 
Openingstijden: ma-zo vanaf 16:00 uur (woensdag gesloten) 
 
C Rode peper & Basilicum 
Grotestraat 104, 6711 AP Ede 
0318-842280 
info@rodepeperenbasilicum.nl 
Openingstijden: woe 17:00-22:00 uur, do/zo: 12:00 – 22:00 uur, vrij/za: 12:00 – 24:00 uur 

 
D De Waldhoorn 
Dorpsstraat 2, 6731 AT Otterlo 
0318-591239 
reserveringen@de-waldhoorn.nl 
Openingstijden: ma-zo: 10:00–22:00 uur 
 
E IJssalon-chocolaterie Si-Italia 
Dorpsstraat 221A, 6732 AD Harskamp 
06-30071508 
ijssalonsiitalia@online.nl 
Openingstijden: zo + ma: 12:00–21:00 uur, di-za: 10:00-21:00 uur 
 
F Eetcafé De Roek 
Apeldoornseweg 60, 6733 SC Wekerom 
088-0373199  
de.roek@dehartenberg.nl 
Openingstijden: ma-zo  
 
G Theeschenkerij | Boerderij Mossel 
Mosselseweg 2 6731 SK Otterlo  
0318-591301/06-24600555  
info@boerderij-mossel.nl 
Openingstijden: apr + okt: za/zo 10:00-17:00 uur, mei-sept: ma-zo 10:00-18:00 uur 
 
H Pannenkoekenhuis De Langenberg 
Arnhemseweg 120, 6711 HJ Ede 
0318-610485 
info@delangenberg-ede.nl 
Openingstijden: ma-vrij 10.00-20.30, za/zo 11.30-20.30 



 

 

 
I Pizza en Pizza 
Nieuwe Kazernelaan 8, 6711 JC Ede 
0318-303 696 
info@pizzaenpizza.nl 
Openingstijden: ma-do + zo 16:30-21:00, vrij/za 16:30-22:00 
 

 


