Moestuin-(fiets)route
Ede 16 juni 2018

Dit jaar staat de “Nationale tuinweek” van Groei en Bloei in het teken van het “eten uit eigen tuin”.
Om die reden organiseert de afdeling Groei en Bloei Ede een (fiets)route langs verschillende soorten
moestuinen in Ede en omgeving. Vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur zal er bij vrijwel elke moestuin
iemand aanwezig zijn, die u meer kan vertellen over het moestuinieren.
De fietsroute wordt beschreven van Noord naar Zuid, maar u kunt natuurlijk ook een deel ervan
kiezen of de route van Zuid naar Noord fietsen. Als bijlage treft u een kaart, gemaakt met de
routeplanner van de fietsersbond. LET OP: de hieronder beschreven route is niet helemaal identiek
aan de getrokken lijn. De vlaggetjes geven echter wel de ligging van de moestuinen aan!
De volgende moestuinen kunnen bezocht worden:
1. De Boschhoeve, Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze

START FIETSROUTE:
2. Dagactiviteitencentrum In Goede Aarde, Doesburger Molenweg 8, 6718 TR Ede
Fiets vervolgens langs de Doesburger molen over de Doesburger Molenweg richting Kernhem.
Steek de Kernhemse Weg over en neem het fietspad aan de overkant (schuin rechts). Aan het eind
van dit fietspad ziet u de:
3.Zorgboerderij Makandra, Kalverkampweg 1, 6718 WJ Ede
Ga vòòr Makandra linksaf en vervolg de route over de Kalverkampweg richting Ede. Neem de
eerste weg rechts. Aan het einde links richting stoplicht. Sla bij het stoplicht rechtsaf en steek de
Lunterse Weg over. Ga nu rechtdoor langs de Laan van Kernhem. Een heel stuk doorfietsen en dan
aan het eind tegenover huisnummer 15 ziet u aan uw linkerkant:
4. Een aantal “ vierkante meter-tuintjes”.
Daarna fietst u verder in dezelfde richting zoveel mogelijk parallel aan de Laan van Kernhem. Kies
daartoe af en toe een zandpad en ga aan het eind, naar rechts en direct links. Molenveen
helemaal af fietsen. Daarna stukje zandpad tot asfaltweg en daar rechtsaf, u ziet al gauw de
volgende moestuin:
5. De Vrolijke Pastinaak
Ga na het bezoek aan de vrolijke pastinaak weer terug over de asfaltweg richting het stoplicht.
Daar oversteken en rechtdoor het fietspad op. Vervolgens het Torenveld in. Bij het kruispunt waar
Torenveld overgaat in Solleveld rechtsaf Steneveld in en blijf dit volgen waarbij aan uw
rechterhand het groen is en links de huizen. Ga voor Kralenbeek rechtsaf en langs de slagboom
van gemeente Ede. Na het water direct links, via het zandpad verder. Blijf links aanhouden tot de
kruising met geasfalteerde fietspaden. Daar rechtsaf en u komt bij :
6. De Koekelt, Inschoterweg 1, 6715 CS Ede
Keer terug naar het fietspad, en sla rechtsaf het fietspad op. Ga aldoor rechtuit tot de kruising
met Inschoterweg en sla linksaf. Ga via fietspad en parkeerplaats verder in de richting van het
centrum van Ede. Ga steeds rechtdoor tot u na de rotonde met de Proosdijerveldweg, de eerste
weg rechts, de Ganzeweide ingaat. Een stukje doorfietsen en behalve een speeltuintje treft u

daar tussen de flatgebouwen een aantal moestuintjes.

7. Moestuin de Ganzeweide
Keer terug naar de Veenderweg en sla daar rechtsaf richting centrum. Ga op de rotonde linksaf
tot Schaapsweg 80. Daar treft u bij het tuincentrum van de Lagemaat ( http://www.lagemaatede.nl/ ) een presentatie van:
8.Operatie Steenbreek, bij tuincentrum van de Lagemaat, Schaapsweg 80, 6712 CG Ede

Nu via de Schaapsweg weer terug naar de rotonde met de Veenderweg en dan rechtdoor. De
Schaapsweg helemaal af fietsen en sla aan het eind de Verlengde Maanderweg in tot het
kerkgebouw “De Tabernakel”. Daar linksaf de Kerkweg in en rechtsaf fietspad (het Somapad)
onder het spoor door. Na de tunnel linksaf en de eerste straat rechts: de Kerkweg. Ga steeds
rechtdoor tot de Willem Marislaan. Ga daar linksaf de Willem Marislaan in en na huisnummer
5a,5b rechts de inrit over naar de moestuintjes:
9. ’t Landje
Fiets weer terug naar de Vincent van Goghstraat (verlengde van de Kerkweg) en fiets verder naar
de rotonde. Ga rechtdoor de Bovenbuurtweg op. Deze fietst u helemaal af! Bij de Zandlaan
oversteken en weer rechtdoor tot u bij de kinderboerderij bent:
10. Kinderboerderij De Oude Hofstede, Bovenbuurtweg 35, Ede
Weer terug op de Bovenbuurtweg fietst u richting Bennekom slaat u vervolgens direct linksaf het
Kanonnenpad in. Even doorfietsen en u bent bij:
11. De Bovenhoek,
Fiets nu verder over de Bovenbuurtweg richting Bennekom. Bij binnenkomst in Bennekom neemt u
direct links het fietspad, en ga rechtdoor tot de volgende moestuincomplex:
12. De Breukerkamp, Doornboshoeve, Bennekom
Daarna fietst u een stukje terug over de Doornboshoeve en slaat u linksaf de Hazenhoeve in, dan
eerste weg links. Ga het kleine zandpaadje rechts op (het Kerkpad) en volg dit tot de verharde
weg. Steek voorzichtig over en fiets de Commandeursweg in. Aldoor rechtuit tot de Jonker
Sloetlaan. Daar rechtsaf, een stukje fietsen en aan uw rechterhand vindt u de laatste moestuin van
de route :
13. De Voortuin Bennekom, Jonker Sloetlaan, Bennekom

EINDE FIETSROUTE

