Fiets langs de boerderijen en geniet van het platteland in omgeving Ede

Deze route is open op 27 juli 2022 van 10.00 tot 16.00 uur. Onderweg bent u van harte welkom
op de genoemde bedrijven die vandaag de deuren wagenwijd open zetten! U kunt bij punt 1 maar ook bij
ieder gewenst bedrijf starten. Vervolg dan vanaf punt 32 de routebeschrijving op punt 1. Komt u met de auto
om vervolgens op de fiets te stappen? Dan kunt u alleen bij de familie Van den Top starten. Hier is voldoende
parkeergelegenheid. De route is ca. 25 km lang en deelname aan deze fietstocht is op eigen risico.

Startpunt: Familie Van den Top - geiten
Postweg 191, Lunteren
1. Na bezoek aan het bedrijf: sla linksaf de Postweg op
2. Sla linksaf naar de Nieuwenhuizerweg
3. Sla na ongeveer 2 km rechtsaf naar de Bekerweg
4. Sla aan het einde van de weg rechtsaf, dit is de
Barneveldsestraat
5. Na 100 meter links (voorzichtig oversteken!):

Boerderij Aerderoort - melkvee
Art Wolleswinkel en Birgit Hanskamp
Barneveldsestraat 37, Renswoude
6. Ga vanaf het bedrijf rechtsaf, Barneveldsestraat
7. Bij de rotonde (centrum Renswoude) linkaf
8. Bij de volgende rotonde rechtdoor
9. Bij het bord ‘provincie Utrecht’, links het dijkje op
Let op! Voorzichtig oversteken!
10. Aan het einde van deze dijk komt u op de
Veenweg. Hier naar rechts, dan direct links en na
100 meter, links het dijkje op.
11. Langs de slagboom op, gewoon doorfietsen
12. Bij Fort Daatselaar net over het bruggetje, rechts
aanhouden
13. Dan komt u uit op de Schansweg, deze weg
vervolgen
14. Op de T-splitsing rechtsaf, blijft Schansweg
15. Einde Schansweg rechtsaf, de Postweg op
16. Na 200 meter aan uw linkerhand:

17. Ga vanaf het bedrijf linksaf, verder op de Postweg
18. Eerste weg rechts het grindpad op, Driënhuizerweg
19. Einde weg links, Klomperweg
20. Daarna rechts, de Tienminutenweg op
21. Einde weg links, Luntersekade. Dit gaat over in
Meikade. Weg loopt omhoog, bij deze T-splitsing
rechtsaf.
22. Bij nummer 67-71, rechtsaf
23. Aan het einde links. Van harte welkom bij:

Familie Van Schoonhoven
- melkvee en kalveren
Poelweg 4A, Ederveen
24. Bij de uitrit, rechtuit
25. Dan de eerste weg links, blijft Poelweg (staat geen
straatnaambordje bij)
26. Einde weg links, Nieuweweg
27. Einde weg rechts, Meikade (staat geen straatnaambordje bij)
28. Bij huisnummer 49 (tegenover Schampsteeg),
rechts. Dit is een grindpad op, Wallenburgersteeg
29. Sla aan het einde rechtsaf, de Hoofdweg op
30. Blijf ongeveer 2,3 km de weg vervolgen en sla
linksaf de Kruisbeekweg op
31. Sla aan het einde linksaf de Postweg op
32. Na 900 meter aan uw linkerhand:
eindpunt Familie Van den Top.

Van Ommeren - mechanisatiebedrijf
Postweg 116, Lunteren

Tijdens de fietstocht kunt u bij noodgevallen of vragen over de route bellen naar: 06-40343107

