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. De cursieve teksten hieronder zijn overgenomen van
de website van de betreffende moestuinen. De moestuinen worden in volgorde benoemd, wanneer
u de route van noord naar zuid fietst. De mooie moestuin van de Boschhoeve in Wolfheze ligt buiten
de fietsroute, maar is het bekijken beslist waard. Bij elke moestuin is ook het adres vermeld, zodat de
moestuin ook per auto gevonden kan worden.
De volgende moestuinen kunnen bezocht worden:
1. De Boschhoeve, Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze
http://boschhoeve.nl
Bij de Boschhoeve is een prachtige siermoestuin te bezichtigen.
De decoratieve siermoestuin vindt z’n oorsprong in 1997. Een waar lustoord vol prachtige groenten,
gecombineerd met plukbloemen, rijkelijk bloeiende éénjarigen en zomerbollen, kruiden en fruit. De
moestuin is op kleur aangeplant, vanaf de entree gezien rechts warme kleuren: geel, oranje, en rood,
links koele kleuren: blauw paars en roze.

START FIETSROUTE:
2. Dagactiviteitencentrum In Goede Aarde, Doesburger Molenweg 8, 6718 TR Ede
http://ingoedeaarde-ede.nl
Biologisch tuinieren in onze groentetuin. Samen met onze deelnemers en vrijwilligers werken wij
geregeld lekker buiten. Niet alleen bij het schoonhouden van de tuin helpen de deelnemers, maar ook
bij het poten en oogsten van de groenten helpen ze mee.
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
https://www.sheerenloo.nl/-/zorgboerderij-makandra
Afhankelijk van het seizoen bieden wij u de mogelijkheid om groente, fruit of bloemen te komen
plukken tijdens de zogenaamde zelfplukdagen. Daarnaast kunt u op afspraak een
groepsrondleiding over ons erf volgen. U kunt onze boerderij ook bezoeken tijdens de landelijke
open dag voor zorgboeren en biologische boeren. Deze open dag vindt jaarlijks plaats op de
derde zaterdag in juni.
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
https://www.watfoodvoorededoet.nl/de-vrolijke-pastinaak/
Ooit had de wijk vierkantemeterbakken, gekocht met wijkwaardebonnen. Omdat dit zo succesvol
was, wilden mensen meer dan alleen zo’n bak. Ze namen contact op met wijkregisseur. Toen bleek
dat er meer mensen in de wijk waren met zo’n idee. Hij voegde ons bij elkaar en toen was alles snel
geregeld, want we zaten er al in april. De gemeente mat een stuk tijdelijk bouwland af en we konden
onze gang gaan. Er wordt ook groente gekweekt voor de voedselbank.
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
http://www.vat-ede.nl/complexen/tuinenpark-de-koekelt/
Langs het sportveld ziet u een strook met het pas aangeplante voedselbos.
In 2012 is het Tuinenpark De Koekelt gerenoveerd tot een multifunctioneel tuinenpark, bestaande uit
vier clusters die samen ongeveer 150 tuinen bevatten. Door het complex lopen brede paden met aan
weerszijden de tuinen.
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
http://www.operatiesteenbreek.nl/

Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte,
vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te
vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen. Met Operatie Steenbreek willen wij iedereen in
Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en
zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving! Op 16 juni staat daarbij de eetbare tuin
en eetbare gewassen in de border in de schijnwerpers.
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
http://www.vat-ede.nl/complexen/t-landje/
't Landje (bijna 1500 m² en 11 tuinders) is een bijzonder complex binnen VAT-Ede. Het is rondom
ingesloten door woningen en de meeste tuinders zijn dan ook direct aanwonend. Van oorsprong was
het een braakliggend terrein met als bestemming 'garageboxen'. Voor de kinderen in de buurt was
het een leuk speelterrein, maar gelijktijdig raakte het vervuild met bouwafval. Op initiatief van een
aantal omwonenden en met de hulp van de Belangenvereniging Ede-Zuid is gezocht naar
mogelijkheden om het terrein te huren van de gemeente voor moestuinen. Uiteindelijk heeft de
gemeente het aangeboden aan de VAT-Ede om er volkstuinen op aan te leggen.
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
https://www.deoudehofstede.nl/
Ook bij deze kinderboerrij is een kleine moestuin met groente en bloemen te bezichtigen.
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,
http://www.vat-ede.nl/complexen/de-bovenhoek/
Dit mooie complex werd in 1997 gerealiseerd na een aantal verplaatsingen aan de Bovenbuurtweg.
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
http://www.vat-ede.nl/complexen/breukerkamp/
De naam Breukerkamp is ontstaan door 'kamp' te combineren met de vanouds bekende buurtschap
Breukereng. Het complex is omsloten door een hek en beukhaag en voorzien van verharde paden.
Tevens zijn er voldoende watertappunten en is er een mooie schuilgelegenheid. Er mag op eigen wijze
getuinierd worden, wat dan ook goed te zien is aan de grote variatie van gewassen.
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
http://www.voortuinbennekom.nl/
De gezamenlijke tuin voor de bewoners van de Jonker Sloetlaan te Bennekom
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