
 

 

Smaakfietsroute van kaas tot sap 
Lengte: 33 km 
 
Nr. route.nl: 754510 
 
Start & parkeren:  
Pannenkoeken & partyboerderij Kernhem  
Kernhemseweg 3 
6718 ZB Ede 
 
De route: 
Start fietsen: ga vanaf parkeerterrein pannenkoekenboerderij linksaf richting knooppunt 60.   
 
60 –> 78 –> 79 –> 75 – 1 –> 39 –> 38 –> 76 –> 36 -> 37 –> 40 –> 56 –>– 60 –> richting 61 = eindpunt 
 
Samenvatting route: 
 
Stap op en ga lekker fietsen!  
Kijk, proef en geniet tijdens deze fietstocht van de lekkerste streekproducten in Ede, Lunteren, 
Ederveen en net over de gemeentegrens, in Renswoude. Deze route kun je dagelijks op eigen 
gelegenheid fietsen. Let wel op de openingstijden van de winkeltjes! 
  
Houd je van echte boerenkaas? Dan valt deze route zeker in de smaak. Onderweg tref je de makers 
van twee beroemde speciaalkaasjes: de pittige Brandroodkaas en de romige Remekerkaas. Bekend 
en geliefd in kaaswinkels en luxe restaurants tot ver buiten Ede! Proef ook de karakteristieke 
geitenkaas die wordt gemaakt op Jowis zolder. Je passeert twee zorgboerderijen waar in eigen 
tuinderijen onbespoten groenten en fruit worden geteeld. Zin in een gebakken eitje op het 
overheerlijke boerenbrood van bakker Joris? Trek onderweg gewoon een traytje uit de eierautomaat. 
Voor een ruim assortiment streekproducten kun je terecht in de erfwinkeltjes rondom Lunteren. 
Strijk neer voor een gezonde lunch in de schaduw van het bos of van het prachtige kasteel in 
Renswoude. Naast al de leuke bedrijven die je tegenkomt, gaat de tocht ook nog eens door mooie 
natuurgebieden: het Lunterse buurtbos en het bekenlandschap boven Ederveen!  
 
 
  



 

 

Streekproducenten/winkeltjes 
 
1.  
Brandroodkaas 
Kernhemseweg 6, Ede 
06-24868846 
info@brandroodkaas.nl 
brandroodkaas.nl 
 

 
 
Op de monumentale boerderij Engelenhove, gebouwd in 1652, wordt biologische boerenkaas 
gemaakt. Arjan en Karina Schermer gebruiken hiervoor de melk van Brandrode koeien. Hun kudde 
van 25 Brandroden is meestal in het weiland bij de boerderij te vinden. Brandroodkaas wordt bereid 
volgens recept van de Zwitserse Gruyèrekaas en heeft een karakteristieke smaak. Dit moet je 
gewoon een keer geproefd hebben! Iedere zaterdag is de boerderijwinkel open en is er ‘open erf’. De 
boer vertelt dan over zijn bijzondere dieren. De Brandrode koeien behoren tot een zeldzaam ras, 
maar ook de geiten, schapen en kippen op het erf zijn niet zomaar ‘huis-tuin-en-keuken’. Op andere 
dagen kun je even bellen bij de winkel en probeert de boer je zo snel mogelijk te helpen.  
Openingstijden: 
zaterdag: 10:00-16:00 uur, doordeweeks middels een druk op de bel. 
 
 
  



 

 

2.  
Boerderijwinkel Top 
Kernhemseweg 17, Ede 
0318-615302 
info@boerderijtop.nl 
boerderijtop.nl  
 

 
 
Boerderij Top is een begrip in Ede; hier worden al ambachtelijke producten verkocht sinds 1953! Het 
winkeltje heeft een heerlijke authentieke sfeer. Er worden veel verse streekproducten verkocht die 
afkomstig zijn van boerderijen uit de omgeving. Boerenkaas en worst zijn hier bewust laag geprijsd 
want ‘iedereen moet hier zijn boodschapjes kunnen doen’, vindt boer Top. Eén keer in de zes weken 
wordt op bestelling vlees van eigen vee verkocht. 
Openingstijden: 
dinsdag-zaterdag: 13:30-18:30 uur. 
 
 
  



 

 

3.  
Dagactiviteitencentrum In Goede Aarde 
Doesburgermolenweg 8, Ede 
0318-650870 
info@ingoedeaarde-ede.nl 
ingoedeaarde-ede.nl 
 

 
 
Deze tuinderij ligt onder de wieken van de Doesburgermolen. In Goede Aarde is een kleinschalig 
dagactiviteitencentrum voor jongeren met een beperking. Eigenaresse Hennie van Weerdenburg 
maakt met haar jongens en meiden heerlijke chutneys en jams van de ingrediënten uit eigen tuin. 
Ook de honingmosterd van In Goede Aarde is beroemd! Een heerlijke plek om even neer te strijken. 
Koffie en thee staan altijd klaar met eventueel wat lekkers uit de eigen keuken erbij. Geniet van alles 
wat er groeit en bloeit.  
Openingstijden: 
maandag-vrijdag: 9.30-17:00 uur en zaterdag: 10:00-17:00 uur. 
 
 
  



 

 

4. 
Boerderijwinkel Bakkenes 
Veenstraat 7, Lunteren 
0318-482960 
 

 
 
Het is net een kleine buurtsuper; boerderijwinkel Bakkenes. De sfeer is die van ‘ons-kent-ons’ en 
menig klant blijft even hangen voor een praatje. De schappen van deze gezellige boerderijwinkel zijn 
gevuld met ambachtelijke producten. Verse groenten en fruit uit de directe omgeving, maar ook 
sappen en zuivel van iets verder weg. Hier kun je prima terecht voor je dagelijkse versproducten.  
Openingstijden:  
maandag-vrijdag: 9:00-12:00 uur en 13:00-18:00 uur en zaterdag: 8:30-17:00 uur.  
 
  



 

 

5.  
Jowis zolder 
Barneveldseweg 49a, Lunteren 
0342-420706 
info@jowiszolder.nl 
jowiszolder.nl 
 

 
 
In Nederland is geitenmelk niet zo bekend maar in het buitenland smullen ze ervan en het schijnt nog 
gezonder te zijn dan koeienmelk. Deze boer wil je graag laten kennismaken met zijn mooie 
melkgeiten. Klim even met de trap naar boven! De voormalige hooizolder is omgebouwd tot 
moderne ontvangstruimte en hiervandaan heb je zicht op de geitenstal. In de landwinkel zijn naast 
geitenmelk en geitenkaas van allerlei lekkere ambachtelijke streekproducten te koop. En als extra 
verrassing: in de zomer verkoopt de boer eigengemaakte geitenijs. Spannend om te proberen! 
Openingstijden: 
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag: 10:00-17:00 uur (van 1 april-1 oktober). Buiten het seizoen 
is de winkel open op dezelfde dagen, maar dan van 11:00-15:00 uur.  
 
  



 

 

6. 
Stalletjes langs de weg 
Buzerseweg/Postweg 
 

 
 
Op dit deel van de route kun je stalletjes aan de weg treffen waar spontaan honing, vers fruit en sap 
worden verkocht. Of de kraampjes er staan, blijft spannend! Dat hangt namelijk af van de oogst, het 
weer of de aanwezigheid van de boer. Op de Buzerseweg nummer 6 verkoopt de familie Van de Heg 
soms honing. Op de hoek Postweg-Krommehoekseweg wordt op zaterdag vers fruit verkocht bij K-
Fresh. 
 
 
  



 

 

7 . 
Remekerkaas & Jorisbrood  
Postweg 110, Lunteren 
remeker.nl 
jorisbrood.nl 
 

 
 
Boerderij De Groote Voort is een echt familiebedrijf. Jan Dirk en Irene van de Voort hebben de 
veehouderij omgezet tot een goedlopende kaasboerderij. Schoonzoon Joris van Voorthuizen is 
natuurbakker en verkoopt zijn brood ook hier. Stap af voor de beroemde Remekerkaas. Deze kaas 
heeft naam en faam tot ver buiten Ede. Remekerkaas wordt gemaakt van de melk van Jersey koeien. 
Deze kleine bruine, volgens de eigenaar ‘eigenwijze’, koeien geven dikke melk. Hierdoor krijgt de 
kaas een unieke structuur.  
Jorisbrood is ambachtelijk zuurdesembrood met een heerlijke knapperige kost. Bakker Joris gebruikt 
drie hoofdingrediënten voor zijn ambachtelijke broden: biologisch meel, Gelders water en Keltisch 
zeezout. Zeer smakelijk is een Jorisbroodje met Remekerkaas! 
Openingstijden: 
maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 13:30-16:00 uur. 
 
  



 

 

8.  
Zelfpluktuin De Wilde Peen 
Krommesteeg 9, Ede 
06-33626990 
info@wildepeen.nl 
wildepeen.nl 
 

 
 
Zelfpluktuin De Wilde Peen is nog maar net open. Maria van Maanen en Klarien Klingen zijn twee 
super enthousiaste tuinders met passie voor het ‘nieuwe boeren’: duurzame landbouw met aandacht 
voor biodiversiteit en lokale afzet. De gewassen worden biologisch geteeld. Gezonde 
groenteliefhebbers kunnen voor een vast bedrag per persoon een groenteabonnement nemen voor 
een jaar. Dan mogen ze op ieder moment van de dag komen oogsten. Ben je geen lid van de tuin, 
dan mag je gerust even genieten van de prachtig aangelegde groentebedden. Loop voorzichtig over 
de graspaden en kijk lekker rond.  
Openingstijden: dagelijks. 
 
  



 

 

9.  
Landwinkel ’t Doesburger Erf 
Lunterseweg 82, Ede 
0318-650362 
info@doesburgererf.nl 
doesburgererf.nl 
 

 
 
Iets van de Lunterseweg af ligt een knusse boerderijwinkel met allerlei delicatessen uit de streek. 
Heerlijke producten van de eigen boerderij: eieren, advocaat, jam en diverse worstsoorten. En heel 
veel lekkers uit de omgeving van Ede: zuivel, sappen, jam én de boerenkazen van de bedrijven die je 
langs deze route tegenkomt: Remeker en Brandrood. Eigenaresse Marianne Mastenbroek heet je van 
harte welkom om ook een kopje koffie te nemen op het gezellige terras. 
Openingstijden: 
woensdag: 13:30-17:00 uur, donderdag en vrijdag: 9:30-17:00 uur, zaterdag: 9:30-16:00 uur. 
 
 
 
  



 

 

10. 
Boerderijautomaat Ben Minnen 
Lunterseweg 57, Lunteren 
 

 
 
Bij Ben Minnen haal je alleen maar gezonde streekproducten ‘uit de muur’. De indrukwekkende 
boerderijautomaat vooraan op het boerenerf kun je niet missen. Je kunt aardappels en eieren uit 
deze automaat trekken. Zolang de voorraad strekt, staan er potjes honing van een imker uit Lunteren 
achter de luikjes. Sinds kort verkoopt de boer zelfs blank kalfsvlees via een speciaal daarvoor 
ingerichte koelautomaat. Bij deze zogeheten vleesautomaat kun je zelfs contactloos betalen. Dit is 
nog niet mogelijk bij de eier- en aardappelautomaat. De automaat is op zondag gesloten. De andere 
dagen kun je er tot laat in de avond terecht.  
 
 
  



 

 

11.  
Zorgboerderij Makandra 
Kalverkampweg 1, Ede 
088-0373163 
makandra@sheerenloo.nl 
 

 
 
Zorgboerderij Makandra is een oase van rust! Onder deskundige begeleiding werken de 
medewerkers in de groente- en kruidentuin en de boomgaard. Heel bijzonder is de shiitake-kwekerij. 
Houtstammetjes dienen als ‘bodem’ en het dennenbos zorgt voor de schaduw waarin de shiitake het 
liefste groeit. In de erfwinkel verkopen de medewerkers de opbrengst van het land: verse groenten 
en fruit, maar ook heerlijke sappen, jammen en siropen. Op zaterdagochtend zijn de tuinen open 
voor bezichtiging en kan er vaak zelf worden geplukt.  
Openingstijden: 
Maandag-vrijdag: 10:00-14:45 uur en zaterdag: 10:00-12:30 uur. 
 
 
 
 
  



 

 

Restaurants met streekproducten op de menukaart: 
 

A 
Pannenkoeken & Partyboerderij Kernhem 
Kernhemseweg 3, Ede 
0318-651812 
info@pannenkoekculinair.nl   
pannenkoekculinair.nl 
Openingstijden: 1 mei - 31 aug.: di-zo 12:00-20:30 uur, 1 sept-30 apr.: woe-vrij 16:00-20:30 uur, za/zo 
12:00-20:30 uur. 
 

B 
De Lunterse Boer 
Boslaan 87, Lunteren 
0318-483657 
receptie@lunterseboer.nl 
lunterseboer.nl 
Openingstijden: dagelijks 9:00–22:00 uur 
 
 C  
Dicky’s Theeschenkerij 
Dorpsstraat 11, Renswoude 
0318-573637 / 06-15558588 
dickyvanmourik@telfortglasvezel.nl 
dickys-theeschenkerij.nl 
Openingstijden: van april-oktober: maandag-vrijdag: 10:00-17:00 uur 
 
 


