
 

 

Smaakfietsroute van melk tot brood  
Lengte: 36 km 

Start & parkeren:  
De Koffiekamer op Boerderij Hoekelum 
Edeseweg 122 
6721 KE Bennekom 
 

De route: 

Start fietsen: knooppunt 57 (komend uit oprit Hoekelum linksaf, net onder viaduct A12 door) 

57 –> 91 –> 29 –> 25 –> 27 –> 51 –> 34 –> 30 –> 33 -> 26 –> 11 –> 12 –> 13 –> 92 –> 47 –> 17 -> 89 -> 
88 –> 66 –> 95 –> 10 -> 57 
 

Samenvatting route: 

Stap op en ga lekker fietsen!  
Kijk, proef en geniet tijdens deze fietstocht van de lekkerste streekproducten in het Binnenveld, het 
groene hart tussen Ede, Bennekom, Wageningen en Veenendaal. Deze route kun je dagelijks op 
eigen gelegenheid fietsen. Let wel op de openingstijden van de winkeltjes! 
 

Al fietsend kun je vandaag een complete maaltijd verzamelen. Heerlijke boerenkaas, roomgele 
advocaat, groente krakend vers van het land of een knapperig broodje gebakken met lokaal graan. 
Het Binnenveld is een open weidegebied dat wordt doorsneden door het kronkelige Valleikanaal. Al 
fietsend kun je genieten van blije koeien in de weide. Je komt mooie koeienrassen tegen als de 
Blaarkop en de Belgische Blauwe. In dit gebied voelen boeren zich sterk met elkaar verbonden. Dat 
zie je terug in de trots waarmee ze ook elkaars producten etaleren in hun boerderijwinkeltjes.  
 
 
  



 

 

Streekproducenten/winkeltjes 
 

1.  
Dagcentrum De Buurtboerderij/De Viermorgen 
Viermorgenweg 2b, Bennekom 
0318-431286 

 
 
De Buurtboerderij aan de Viermorgenweg hoort bij zorginstelling Philadelphia. In het lieve winkeltje 
staan jammetjes en appelmoes, zelf gemaakt van de opbrengst van de moestuin. Als dagactiviteit 
worden leuke spulletjes voor in de tuin geknutseld; vogelhuisjes of een plantenbak. Er wordt voor 
een prikkie koffie en thee geschonken voor de fietsers.  
Openingstijden:  
maandag-vrijdag: 9:00-15:30 uur.  
  



 

 

2.  
Grebbeveld Schapen &zo 
Langesteeg 21, Bennekom 
06-40349079 
grebbeveld@gmail.com 
grebbeveld.nl 
 

 
 
De schaapherders van Grebbeveld &zo hoeden drie kudden Veluwse heideschapen. De dieren grazen 
in natuurgebieden en op dijken tussen Arnhem en Lage Vuursche. Normaliter zijn de meeste 
bewoners van de stal in het Binnenveld dus ‘aan het werk’. Maar in de stal krijgen ze wel hun 
lammetjes. Dus in het voorjaar is het vooral gezellig druk met veel jonge dieren. De lammetjesdag is 
meestal in maart. Op het erf is een klein winkeltje waar lamsvlees wordt verkocht. Leuk en heerlijk 
zacht zijn de eigengemaakte vachtvilten die ook te koop zijn in het Grebbewinkeltje. Een vachtvilt 
wordt gemaakt van een afgeschoren vacht die wordt gevilt op een wollen ondergrond en dus niet op 
een schapenhuid! Wil je dit ook een keer proberen? De eigenaren organiseren regelmatig workshops 
vachtvilten. 
Openingstijden: meestal vrijdag: 10:00-15:00 uur, bel voor de zekerheid even 06-40349079. 
 
  



 

 

 
3.  

Ambachtelijke bakkerij Ten Veen 
Dijkgraaf 24, Bennekom 
0318-414451 
info@bakkerijtenveen.nl 
bakkerijtenveen.nl 
 

 
 
In deze ambachtelijke bakkerij wordt gebakken met graan uit het Binnenveld, waar je nu doorheen 
fietst! Rogge en spelt worden verwerkt in roggebrood, speltbrood of de befaamde Engse roggestoet. 
Zo’n heerlijk broodje uit het Binnenveld kan altijd mee in de tas, voor thuis. 
Openingstijden:  
maandag-vrijdag: 8:30-18:00 uur, met uitzonderling van woensdag, dan open tot 12:30 uur. 
Zaterdag: 8:00-16:00 uur.  
 
  



 

 

4.  
Boerderij van Steenbergen (boerderijwinkel en eierautomaat) 
Dijkgraaf 1a, Bennekom 
06-27002614 
boerderijvansteenbergen@live.nl 
boerderijvansteenbergen.nl 
 

 
 
Bij de ingang staat een eierautomaat. Deze boer was een van de eersten in Nederland die eieren uit 
‘een loketje’ verkocht. In het winkeltje bij de boerderij vind je een keur aan streekproducten uit het 
Binnenveld. De boer laat van de eieren Scharrelkaatje maken, advocaat om je vingers bij af te likken! 
Alleen al voor de wallaby’s bij de entree van deze eierboerderij, moet je even hier stoppen. De 
schattige kleine ‘kangoeroes’ staan meestal links in de wei, rechts zie je een mooie oude 
hoogstamboomgaard.  
Openingstijden:  
Winkel: donderdag: 16:00-18:00 uur, vrijdag: 9:00-12:30 uur en zaterdag: 9:00-15:00 uur.  
Eierautomaat: maandag-zaterdag: 7:00-21:00 uur. 
  



 

 

5.  
’t Boerenwinkeltje 
Rauweveldseweg 1, Veenendaal 
0318-516206 
info@tboerenwinkeltje.nl 
tboerenwinkeltje.nl 
 

 
 
Op de hoek bij het bruggetje over het Valleikanaal moet je even goed zoeken naar het piepkleine 
Boerenwinkeltje. Het zit knus ingeklemd tussen het woonhuis en de stal. De heerlijke eigengemaakte 
vla en yoghurt zijn beslist een aanrader en voor de prijs hoef je het niet te laten. Je krijgt de 
zuivelproducten nog mee in een echte ouderwetse glazen fles (let op: statiegeld). In de voortuin is 
een zitje waar je even kunt uitrusten onder het genot van een kop koffie met boerenappeltaart of ’s 
zomers een verrukkelijk boerenijsje. 
Openingstijden: 
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag: 9:00-17:00 uur. 
  



 

 

 
6.  

Vleesboerderij Het Binnenveld 
Zuidelijke Meentsteeg 9, Rhenen 
06-51494691  
info@vleesboerderijhetbinnenveld.nl 
vleesboerderijhetbinnenveld.nl 
 

 
 
In de weilanden met prachtig zicht op de Grebbeberg grazen de Belgische Blauwen. Deze koeien zijn 
hofleveranciers van het malse Binnenveldvlees. Van de melk van de koeien wordt kaas gemaakt, het 
Binnenvelds Goud, heerlijke jonge of belegen boerenkaas. Proef dit op zaterdag in de 
boerderijwinkel. Het vlees is veelal diepgevroren te koop en blijft dus nog best een tijdje koud in de 
fietstas.  
Openingstijden:  
zaterdag: 9:00-15:00 uur. 
 
  



 

 

7.  
De Hoge Born 
Bornsesteeg 87, Wageningen 
06-59446534 
winkeldehogeborn@gmail.com 
dehogeborn.nl 
 

 
 
De biologische groenten- en fruitkwekerij De Hoge Born ligt tegen de campus van de Wageningse 
Universiteit. In de nostalgische boerenhoeve van De Hoge Born is een ruime boerderijwinkel waar 
veel vers van het land wordt verkocht. Hier vind je ook diverse boerenkazen, gemaakt met 
Binnenveldse melk. Links naast de hoeve kun je lekker wandelen langs proeftuinen en vind je 
picknickplaatsen rond een poel.  
Openingstijden: maandag-vrijdag: 12:00-17:00 uur, zaterdag: 10:30-14:30 uur. 
  



 

 

8.   
Kardoen 
Marktplein 9, Bennekom 
0318-413067 
info@kardoen.nl 
kardoen.nl 
 

 
 
De biologische streeksuper Kardoen is een begrip in Bennekom. In de winkel is altijd wel wat te 
proeven en het is er gezellig. Je komt hier voor diverse biologische producten uit de streek. Alles was 
hier staat is geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu.  
Openingstijden:  
maandag: 11:00-18:00 uur, dinsdag en vrijdag: 9:00-18:30 uur, woensdag en donderdag: 9:00-18:00 
uur, zaterdag: 9:00-17:00 uur 
 

 
  



 

 

Horeca 
 

A  De Koffiekamer op Boerderij Hoekelum 
Edeseweg 122 
6721 KE Bennekom 
0318-632312  
boerderij@hoekelum.nl 
Openingstijden: di-za 10:00-16:00, zo 11:00-17:00 uur. 
 

B  Brood- en bakketbakkerij Huibers 
Cuneraweg 94  
3911 RN Rhenen 
0317-356207 
info@bakkerijhuibers.nl  
Openingstijden: ma-vrij 8:00-17:30 uur, za 7:00-16:00 uur 
 

C  Eindeloos koffie thee & winkel 
Veenderweg 18 
6721 WE Bennekom 
0318-304614 
info@eindelooskoffie.nl 
Openingstijden: di-vrij 9:30-17:30 uur, za tot 17:00 uur 
 

D  Restaurant de Eetwinkel 
Brinkstraat 22 
6721 WV Bennekom 
0318 416145 
info@eetwinkel.com 
Openingstijden: di-za vanaf 11:30 uur 
 

E  De Panorama-Hoeve 
Panoramaweg 23 
6721 MK Bennekom 
T 0318 414396 
Openingstijden: woe-zo: 11:00-20:30 uur (juli en augustus alle dagen vanaf 11:00 uur) 
 

F  Pizza en pizza 
Nieuwe Kazernelaan 8  
6711 JC Ede 
T 0318 303 696 
E info@pizzaenpizza.nl 
Openingstijden: zo-do: 16:30-21:00 uur en vrij, za: 16:30-22:00 uur 
 
 
 


