
 

 

 

 

 

 

 

IVN Veenendaal-Rhenen 

  



Voorwoord 

Deze fietsroute voert u langs bedrijven die alle op één of 

meer manieren bijdragen aan een duurzame 

samenleving. Het begrip duurzaamheid bevat een aantal 

elementen. In het kader van deze fietstocht zijn dat o.a. 

diervriendelijkheid, minimaal gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en/of antibiotica, korte 

routes van producent naar consument (lokale 

producten), beperking van overbodige verpakkingen, 

verkoop van gebruikte producten, tegengaan van 

verspilling.  

In bovenstaande zin komen de woorden als “zonder”, 

“geen” of “alleen maar” niet voor, omdat we besloten 

hebben ook bedrijven die “onderweg naar” zijn, in de 

route op te nemen. Het omschakelen van een gangbaar naar een ecologisch bedrijf kan niet van de 

ene op de andere dag gerealiseerd worden, daar is enige tijd voor nodig.  

 

Ook de sociale component speelt een rol. Bedrijven die bij voorbeeld mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt in dienst hebben kunnen ook in de route opgenomen zijn. 

Wij hebben een fietsroute langs meer dan 20 locaties die het label “duurzaam” of “bijna duurzaam” 

verdienen. Route A is een korte maar krachtige route van ongeveer 17 km door de bebouwde kom 

van Veenendaal, met een klein uitstapje naar het buitengebied. Heeft u zin in een wat langere route 

dan kunt u route A combineren met variant B. Variant B gaat langs het nieuwe natuurgebied “De 

Binnenveldse Hooilanden”.  

De combinatie van route A en B is samen ca. 26 km lang. 

Deze fietsroute streeft niet naar volledigheid. Supermarkten en kringloopwinkels zijn niet in de route 

opgenomen. Wij zijn ons er wel degelijk van bewust dat diverse winkels en de meeste, zo niet alle, 

supermarkten op één of meerdere manieren bijdragen aan duurzaamheid. En ook kringloopbedrijven 

dragen bij aan een duurzamere wereld. 

 

En tenslotte: boodschappen doen op de fiets draagt ook bij aan duurzaamheid, en dat past ook heel 

goed in een plaats met de zeer verdiende titels “Fietsstad 2000” en “Fietsstad 2020”.   

Deze fietsroute is een coproductie van Samen Duurzaam Veenendaal en de werkgroep Natuurpaden 

van IVN Veenendaal – Rhenen. 

 

Wij wensen u een fijne en leerzame fietstocht. 

 

 

Binnenveldse Hooilanden 



Adressen Route A en B 

 

Start bij de Cultuurfabriek Kees Stipplein 74-76 

 
1 Bite Brouwersgracht 168 

2 Bagles en Beans Brouwersgracht 81 

3 De Bombardon Kerkewijk 10B 

4 IJssalon Valentino Kerkewijk 29 

5 Ups & Downies Kerkewijk 17 

6 Ekoplaza Veenendaal  Prins Bernhardlaan 1 

 

1B Melktap De Groene  GrensZuiderkade 24 A 

2B Boerderij De Hooilanden Slagsteeg 20, Bennekom 

 

7 ’t Boerenwinkeltje  Rauweveldseweg 1 

8 Minibieb  Spoorlaan 44 

9 Puur Tamminga  Kerkewijk 76 

10 Natuurslagerij van der Geer Dr. Slotemaker de Bruïneplein 9 

11 Onze Winkel Zuid  Dr. Slotemaker de Bruïneplein11 

12 S(anne)Maakt  Jan Steenlaan 71 

13 Landwinkel De Eekhoeve  Dijkstraat 115 

14 Stichting Buitenzorg  Ruisseveen 17 

15 IVN Natuurtuin Diddersgoed Ruisseveen 9 

16 Het Turfke/Repaircafe  Zonnebloemstraat 1 

17 Molen De Vriendschap  Nieuweweg 109 

18 De Plantenbieb  Willem de Zwijgerstraat 28 

19 De Nieuwe Molen  Mulderslaan 3 

20 Trefpunt (Veenendaal4fair / ValleiEnergie) Passage 24  

 

Eindpunt (20) is vlak bij startpunt De Cultuurfabriek 

 

 

U vindt een kaartje van de route na de routebeschrijving.  



Fietsroute A en B 

Legenda 

LA  =  linksaf 

RA  =  rechtsaf  

RD  =  rechtdoor  
RI  =  richting  

KNP =  fietsknooppunt 

 

Vertrek bij de Cultuurfabriek, Kees Stip Plein 74-78.  

Fiets met de Cultuurfabriek in de rug langs het Japanse restaurant. 

 

1 Brouwersgracht 168: Bite 

 

Op Brouwersgracht LA 

Bij Hoogvliet RD 

 

2 Brouwersgracht 81: Bagels & Beans 

Bij Bagles & Beans RD 

Fiets tussen de paaltjes door RI stadhuis 

Sla RA (J.G. Sandbrinkstraat) 

 Op kruising (met Tuinstraat) RD, even lopen met fiets aan de hand 

Einde weg LA naar Theater De Lampegiet 

3 Kerkewijk 10b: De Bombardon  

Tegenover De Bombardon bevindt zich IJssalon Valentino 

 

4 IJssalon Valentino: Kerkewijk 29 

 

 Ruim 50 m terug, richting Hoofdstraat, bevindt zich Ups & Downies 

 

5 Kerkewijk 17: Ups & Downies 

 

U fietst hierna RD (Hoofdstraat). Einde Hoofdstraat RA (Hoogstraat).  

Ter hoogte van Horlogerie Van Manen ziet u links Ekoplaza. 

6 Prins Bernhardlaan 1: Ekoplaza 

Op rotonde RD Vijgendam in 

Op volgende rotonde RD, wordt fietspad 

Aan uw linkerkant ziet u een park, het Dragonderpark 

Daar is een dierenkampje en staat een theehuis van Stichting Buitenzorg (toegangshek vlak 

voor kruising) 

 Op kruising met verkeerslichten oversteken en RD 

 

Kiest u voor route A (totaal 17 km) dan bij Dragonderweg RA. 

U rijdt de Dragonderweg af tot over de brug de Rauweveldseweg. Meteen links is ’t 

Boerenwinkeltje. 

Ga verder bij 8 

 

Vervolg route B 

Geruime tijd RD. Bij de Zuiderkade RA. Na 400 m ziet u rechts Melktap de Groene Grens.  

1B Zuiderkade 24A: Melktap De Groene Grens 

 Einde weg RA (Bennekomsekade) 

Eerste weg LA (Kraatsweg) 



Bij KNP 29 RD (RI KNP 91) 

Op kruising RA (Slagsteeg) 

Bij weg van rechts (Heuvelweg) kort stukje RD 

2B Slagsteeg 20 Bennekom:  Boerderij De Hooilanden 

Ga de Slagsteeg een klein eindje terug en sla LA de Heuvelweg in.  

Sla RA de Veensteeg in en ga daarna LA de Werftweg in.  

Ga bij het Valleikanaal RA het fietspad op.  

Volg het fietspad langs het kanaal tot het eind.  

Ga hier LA. Dit is de Rauweveldseweg. 

Meteen links is ’t Boerenwinkeltje 

7 Rauweveldseweg 1: ’t Boerenwinkeltje  

 Eerste weg RA (Grebbeweg), aan het eind buigt de weg naar rechts 

Over brug en dan LA (Benedeneind) 

Op kruispunt van fietspaden LA 

Tweede weg RA, fietspad door Stadspark 

Einde weg LA en meteen RA (Fuikenweide) 

Einde weg LA en meteen RA (De Bongerd) 

Einde weg LA (Poortjesgoed) 

Derde weg RA (De Kleine Pekken) 

Einde weg RA (De Grote Pekken) 

Einde weg LA (Boompjesgoed) 

Op kruising RD, RI KNP 85 (Ambachtsstraat) 

Na het spoor RA (Spoorlaan) 

 

8 Spoorlaan 44: in de voortuin staat een minibieb 

 Aan het eind de Kerkewijk oversteken  

9 Kerkewijk 76: Puur Tamminga 

Na “Puur Tamminga” Patrimoniumlaan volgen. 

Vierde straat LA (Klaas Katerstraat) 

Vierde straat RA (Dr. Slotemaker de Bruïneplein) 

10 Dr. Slotemaker de Bruïneplein 9: Natuurslagerij van der Geer 

11 Dr. Slotemaker de Bruïneplein 11: Onze Winkel Zuid 

RA om het plein. 

Bij Jumbo LA (Dr. Slotemaker de Bruïnestraat) 

Derde weg RA (Adriaen van Ostadelaan) 

Derde straat RA (Jan Steenlaan) 

12 Jan Steenlaan 71: S(anne)Maakt 

U fietste een stukje terug, en op de kruising RD (Jan Steenlaan) 

Volg fietspad, bij verkeerslichten de Rondweg-West oversteken en RD (De Reede) 

Rotonde bijna rond, laatste afslag RA (fietspad tussen achtertuinen van huizen) 

Einde fietspad RA (Dijkstraat) 

Tweede weg(getje) LA 

13 Dijkstraat 115: Landwinkel De Eekhoeve 

Na bezoek aan de Eekhoeve fietst u terug, einde weg LA (Dijkstraat) 

Ga aan het eind van deze weg RA, steek de weg over en ga het fietspad op 



Volg het fietspad, steek de Betje Wolfflaan over, ga rechtdoor langs het fietspad tot het eind 

(Achterberglaan) 

RA (Achterberglaan) en fiets langs het fietspad omhoog de Slaperdijk op 

RA (Slaperdijk), spoorweg over en dan tweede afslag rechts (Ruisseveen) 

 

14 Ruisseveen 17: Stichting Buitenzorg 

 

 Volg het Ruisseveen een paar honderd meter. Rechts ligt Natuurtuin Diddersgoed. 

15 Ruisseveen 9: IVN Natuurtuin Diddersgoed 

  Vanaf Diddersgoed fietst u door en steekt u de weg over 

Houd bij het bruggetje rechts aan, daarna LA (fietspad, RI KNP 59) 

 Brug over, Rondweg-West oversteken 

 RD (Panhuis) 

 Op kruising LA (Dahliastraat) 

 Op kruising met Zonnebloemstraat RA 

16 Zonnebloemstraat 1: Het Turfke/Repaircafé 

 Op kruising LA (Rozenstraat) 

 Einde weg RA (Munnikenweg, wordt Vendelseweg, daarna Holleweg) 

 Vóór huisnummer 12 RA (De Omloop) 

 Fiets/loop naar de molen (hekje sluiten) 

17 Nieuweweg 109: Molen De Vriendschap  

 Links aanhouden, einde erf RA (Nieuweweg)  

 Volg de Nieuweweg en sla bij Willem de Zwijgerstraat RA 

 Op nr. 28 is de Plantenbieb 

 

18 Willem de Zwijgerstraat 28: Plantenbieb 

 

Ga voor het huis van de Plantenbieb LA de Oranjestraat in. Aan het eind van de weg de 

klinkerweg volgen naar de molen.  

 Steek de Nieuweweg schuin over en ga LA naar De Nieuwe Molen. 

19 Mulderslaan 3: De Nieuwe Molen 

 Helling naar beneden en LA (Nieuweweg) 

 Weverij oversteken, LA en dan meteen RA (Nieuweweg) 

 Voorbij parkeergarage RA (Hoogstraat) 

 Einde weg LA (Hoogstraat) 

 Na Horlogerie van Manen tweede weg RA (Brouwersgracht, linkerzijde) 

 Bij Hoogvliet RA 

 Einde weg LA 

 Einde fietstocht bij de ingang van Corridor 

20 Passage 24: Trefpunt (Veenendaal4fair/ValleiEnergie) en eindpunt route. 

 U bevindt zich weer vlakbij het startpunt: De Cultuurfabriek. 

 

  



  



  

  



Beschrijving winkels, bedrijven en organisaties, opgenomen in route A en B (1B en 2B)  

 
Nr. 1.  Restaurant Bite  Brouwersgracht 168 

 

Bite staat voor Bewust, Inspirerend, Toegankelijk en Eerlijk. 

Het idee voor Bite is ontstaan tijdens een culinaire reis rond de wereld. We werken het liefst met 

lokale producten en geven deze een verrassende, internationale twist. Duurzaamheid is één van 

onze pijlers.  

We proberen voedselverspilling zoveel mogelijk te voorkomen. Door meerdere bereidingen uit alle 

producten te halen en door tijdens het diner alleen ons Bite verrassingsmenu te serveren, kunnen 

wij dit goed realiseren. Voor een goede lunch, een gezellige borrel of een verrassend diner bent u bij 

ons op de juiste plek. 

 

Nr. 2.  Bagles en Beans  Brouwersgracht 81 

 

In het gezellige centrum, aan de nieuwe Brouwersgracht met z’n opvallende moderne panden, is 
Bagels & Beans een mooie plek om van je koffie te genieten.  

Koffie of thee met iets erbij, een belegde bagel, bijvoorbeeld met creamcheese of de vegetarische 

Paddoburger, of een van de salades, sappen of healthy bites. Vers bereid, klaar terwijl je lacht. Maar 

je kunt er ook terecht voor je lunch. 
 

Bagels & Beans Veenendaal heeft begin 2020 een nieuw interieur en een nieuwe eigenaar gekregen, 

Mark van ’t Veer.  

 
Er is speciale aandacht voor duurzame producten en bewust eten. Zo gebruiken we biologisch vlees 

en verantwoord gevangen vis van Fish Tales. Of probeer onze vegetarische opties.  Al onze bagels 

(de bagels zelf, niet het beleg) zijn veganistisch, behalve de Prana en glutenvrije bagel. Vraag onze 

bediening naar de veganistische keuzes, we hebben een aantal leuke en verrassende opties op de 

kaart. 
We zijn elke dag geopend.  

 

Nr. 3.  De Bombardon  Kerkewijk 10B 
 

Midden in het centrum van Veenendaal vindt u De 

Bombardon: een prachtige onderneming!  
De koffiecorner, een PostNL punt, met verkoop van 
producten uit eigen bakkerij, textiel- en kunstatelier. 

Op 4 oktober werd samen met wethouder Marco Verloop de 

“bierbostelkoek” gebakken door onze bakkers, gepresenteerd ter gelegenheid van de opening van 

de duurzaamheidsweken in Veenendaal! 

Tijdens de Veense weken van de Duurzaamheid worden er diverse activiteiten georganiseerd. 
De Bombardon zal i.s.m. Veenendaal4Fair hier aan meewerken. 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur 

Zaterdag van 09:00 tot 16:30 uur 
 

De Bombardon is een dagbestedingsproject van Reinaerde. Steeds meer mensen met een beperking 

kiezen voor Reinaerde. Dat doen ze omdat wij goede begeleiding en behandeling bieden. 

Dichtbij, in elke gemeente in de provincie Utrecht en samen met veel andere zorgverleners en 
bedrijven. 

 

Met elkaar bouwen we aan nieuwe manieren van wonen en werken.  

 
 



Nr. 4.  IJssalon Valentino  Kerkewijk 29 

 

Valentino is een ambachtelijke Italiaanse ijssalon die sinds 1992 volgens traditioneel recept vers ijs 
van hoge kwaliteit biedt uit eigen keuken Er wordt dus al meer dan 26 jaar met passie en liefde voor 

ons vak ambachtelijk schepijs bereid. 

Naast schepijs serveren wij ook heerlijke coupes, Spaghetti-ijs, ijstaarten, lekker vers gebak van de 

dag en niet te vergeten al onze heerlijke Italiaanse koffiesoorten, en nog veel meer ambachtelijke 
specialiteiten. 

Dé basis van ons ambachtelijk ijs... Jerseymelk van boerderij De Groene Grens (zie nr.1B). De 

koeien zijn dan niet zo groot in formaat; wel groot in wat ze geven!  

De Jerseykoe staat erom bekend melk te produceren die zeer geconcentreerd is, met het hoogste 
percentage botervet. Haar melk is rijk aan voedingsstoffen (o.a. eiwitten) en heeft een hoog gehalte 

aan mineralen. Ook is het caroteengehalte hoger dan in gewone melk en vandaar dat haar melk een 

mooie romige kleur heeft. Dit alles zorgt ervoor dat Jersey melk ‘rond van smaak’ is. Het beste melk 

om ijs van te maken! 
IIssalon Valentino is ’s winters gesloten.  

 

Nr. 5.  Ups & Downies  Kerkewijk 17  
 
Ups & Downies heeft augustus 2014 haar deuren geopend en is daarmee het 

eerste lunchcafé in Veenendaal dat tevens dagbesteding verleent aan mensen 

met een verstandelijke beperking. 

Ons doel is om naast het bieden van een verzorgde en betaalbare lunch, 

mensen met een beperking een zinvolle en leuke dagbesteding te geven. Geniet van onze lekkere 

broodjes en salades, of houd het bij een lekker kopje koffie met zelfgemaakt gebak! Onze 

medewerkers vinden het fijn om u te helpen en zullen er alles aan doen u een zo goed mogelijke 

service te verlenen.  

 

Nr. 6.  Ekoplaza Veenendaal  Prins Bernhardlaan 1 

 

Ekoplaza wil dat iedereen kan genieten van een gezonde, biologische leefstijl. 

Daarom bieden ze goede producten aan voor een eerlijke prijs. Alle producten 

zijn 100% biologisch gecontroleerd en boeren, telers en producenten krijgen 
hiervoor een eerlijke prijs. 

 

Ekoplaza wil bijdragen aan een gezonde plasticvrije wereld! Daarom vindt je tal van plasticvrije 

biologische producten in de winkel. Ook streven ze naar voedsel zonder gif. Ze willen meer CO2 
opnemen dan dat ze uitstoten. Daarom wordt de transportketen van het land naar de winkel zo kort 

mogelijk gehouden. 

Het voedsel bevat geen kunstmatige toevoegingen en bevat minder suiker, zout en vet. Dit komt de 

authentieke smaak ten goede. 

 
De consument van nu wil weten waar het product vandaan komt, hoe het is geteeld (duurzaam, 

biologisch), hoe het is vervoerd en hoelang het al in het schap ligt. Ekoplaza streeft naar maximale 

transparantie van het hele traject. 

De winkel is geopend van dinsdag t/m zaterdag. 
 

Onderweg passeert u het Dragonderpark (na nr 7).  

Daar is ook een dierenkampje  van de Stichting Buitenzorg en er staat een theehuis. U wordt daar 

door de cliënten van stichting Buitenzorg bediend.  

 

Nr. 1B  Melktap De Groene Grens  Zuiderkade 24A 

 
Wie Veenendaal aan de oostkant uitloopt of -fietst, is bijna meteen bij ons! Welkom! Op de grens 

van Ede en Veenendaal wonen en werken wij op onze kleinschalige melkveehouderij. Wij, dat zijn: 

Jan en Carola van Ruiswijk en onze vijf kinderen.  



Voor ons bedrijf, aan de Zuiderkade, hebben we een klein 

winkeltje staan waar u terecht kunt voor verse melk, 

zelfgemaakte yoghurt, eieren, uitstekende kazen en meer 

smakelijke streekproducten.  

Omdat melktap Groene Grens werkt op basis van zelfbediening, 

is ons winkeltje zes dagen per week geopend, van ma. t/m zat. 

van 9.00 tot 21.00 uur.  

Zelfbediening is praktisch, maar evengoed kunnen melktappers 

gerust achterom lopen voor uitleg of om een vraag te stellen. 

Graag zelfs, dan kunnen wij de vraag beantwoorden! De melktap is deel van ons kleinschalige 

gezinsmelkveebedrijf dat boert op basis van natuurinclusieve landbouw. We melken ongeveer 65 

koeien en hebben daarbij een aantal kalfjes en pinken (koeien van één jaar oud). Onze koeien lopen 

zoveel mogelijk buiten. Ook bodem- en natuurbeheer, weidevogelbescherming en vlindertelling 

horen bij ons bedrijf. Op deze manier kunnen we ons bedrijf doorgeven aan de volgende generatie.  

Bovendien: een gezonde bodem geeft hoogwaardig voer en gezonde dieren geven gezonde melk. 

Kom gerust proeven! 

www.facebook.com/melkktapgroenegrens 

www.melktapgroenegrens.nl 

 

Nr. 2B  Boerderij De Hooilanden  Slagsteeg 20 Bennekom   

Midden in het Bennekomse Binnenveld ligt de biologische 

melkveehouderij De Hooilanden van Lodewijk Pool en Floor de Kanter. 

Er worden 60 blaarkoppen gemolken, een zeldzaam dubbeldoelras, dat 

zowel geschikt is voor de melk- als voor de vleesproductie. Een klein 

koeien ras dat goed bruikbaar is in de biologische landbouw. Van de 

melk wordt ook kaas en boter gemaakt.  

Daarnaast zijn Lodewijk en Floor actief in het natuurbeheer. Ze zijn lid 

van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, een van de eigenaren van 

het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden, dat aan de weilanden 

van hun boerderij grenst. Door deze ligging vormt hun boerderij een 

mooie overgang tussen het natuurgebied aan de ene kant en de 

intensieve veehouderij aan de andere kant. Op dit moment zijn Lodewijk en Floor bezig te zoeken 

naar een nog meer natuur inclusieve manier van landbouw bedrijven.  

De Hooilanden is ook een zorgboerderij.  Voor mensen die via een zorginstelling een veilige plek 

zoeken om op een boerderij onder begeleiding aan het werk te kunnen. Zij helpen bijvoorbeeld bij 

het verzorgen van de koeien, mest opruimen etc.  

Ook is op de Hooilanden een landelijke vergaderplek, de Hoeve voor bedrijven die in een rustige en 

natuurlijke omgeving elkaar willen ontmoeten.  

 

Nr. 8  ’t Boerenwinkeltje   Rauweveldseweg 1  

Aan de Rauweveldseweg, dicht tegen het Binnenveld aan, ligt 't Boerenwinkeltje. Het boerenbedrijf 

wordt gerund door Co en Gea van Laar en is een prima adres voor allerlei (h)eerlijke 

boerenproducten. Een deel van deze producten is biologisch en zelf geteeld, zoals jam, appels en 

peren. Alle producten die in de winkel verkrijgbaar zijn, zijn van lokale bedrijven afkomstig. 

 
In de zomermaanden - als het terras open is - wordt boerenijs, koffie, thee en frisdrank met een 

lekker plakje boerencake of appelgebak geserveerd. In het voor- en naseizoen kan het terras op 

verzoek ook open. 

http://www.faceboo.com/melkktapgroenegrens
http://www.melktapgroenegrens.nl/
http://dehooilanden.nl/de-boerderij/
http://dehooilanden.nl/zorgboerderij-1/
http://dehooilanden.nl/de-hoeve/


Co en Gea van Laar hebben 35 melkkoeien en 

eenzelfde aantal stuks jongvee. In de zomer lopen ze 

overdag in de wei, in de winter staan ze binnen op stal. 
Van de melk worden een aantal zuivelproducten zelf 

gemaakt. 

 

Ze zijn aangesloten bij boerderij-educatie en krijgen 

daarom geregeld basisschoolklassen op bezoek. Zo kunnen kinderen met eigen ogen ontdekken 

waar ons voedsel vandaan komt en wat er moet gebeuren voordat het op ons bord terecht komt.  

 

Nr. 8. Minibieb  Spoorlaan 44  

In de voortuin van nr. 44 ziet u een minibibliotheekje. 
Dit is een duurzaam particulier initiatief dat inmiddels ook in Veenendaal her en 

der ingang vindt.  

U kunt er boeken lenen, soms ook behouden en zelf boeken, die u niet meer 

leest, in het kastje plaatsen. 

Gooi ze dus niet weg bij het oud papier! 
Zo kunnen meer lezers met een gesloten beurs van elkaars boeken genieten.  

 

Nr. 9.  Puur Tamminga   Kerkewijk 76 

Puur Genieten  

Chocola: altijd Fairtrade, komt uit Tanzania, Mbeyaregio. Zo'n 20000 boeren produceren op een 

duurzame manier volgens het Biolandsprogramma, ze krijgen een eerlijke prijs en scholing. 
Patisserie: gemaakt met Guernseyboter, 

IJs: de biologische melk van de koeien van Guernsey is A2 melk ipv A1 melk, die is gezonder (niet 

gemuteerd) en wordt beter verdragen. Bij de Ecoboerderij de Haan in de Betuwe (Boer Matthijs in 

Ingen) loopt een kudde van deze Guernseykoeien. 
Brood: Mellery Bread & More uit Rhenen, biologisch, allemaal met zuurdesem gebakken. 

 

Verder vertelde Piet Tamminga dat hij qua energie ook steeds stappen probeert te zetten, alle 

"afvalwarmte" van apparaten wordt gebruikt om zo energie te besparen. 
Ook sociaal, bij het personeel loopt er meestal wel iemand mee met een beperking, die zo ook 

ondersteund wordt. Ze zijn ook trots op de passie waarmee ze bezig zijn, zowel om alles extra 

lekker te maken, goed voor het oog én  steeds vooruit qua duurzaamheid. 

Wij hebben liefde en passie voor ons werk. 

Daarom willen we alleen de mooiste ingrediënten gebruiken voor onze producten. 

Die zijn altijd duurzaam. Puur genieten wordt zo ook gezond genieten. 

Met respect voor mens en natuur. 

“Door duurzaam te leven en te werken blijf je het langst lachen”  

 

Nr. 10  Natuurslagerij van der Geer   De Bruïneplein 9 

In ONZE VISIE zijn voedingsmiddelen zo puur natuur en origineel mogelijk. Dan wordt eten voeding 

en draagt bij aan een goede gezondheid. Daarom ook geen E-nummers,suikers e.d.  

De dieren waar ons vlees van afkomstig is lopen altijd buiten. Medicijnen (ook antibiotica) zijn 
daardoor niet nodig; ze krijgen natuurlijke weerstand tegen ziektes. Ze bewegen meer en ademen 

frisse lucht in. Dat komt smaak en structuur van het vlees ten goede en geeft mede de ouderwetse 

smaak aan het vlees. Er wordt geen kunstmest gebruikt en het onkruid wordt niet bespoten met 

chemicaliën. 

Ons rund- en kalfsvlees is afkomstig van het Herefordsras. Ze lopen in beschermde natuurgebieden in 

Nederland. Het is overwegend ossenvlees; als duurzame oplossing voor het te grote aanbod van 
stieren. Soms verwerken we ook koeienvlees,  iets vetter en daardoor meer smaak en 

voedingswaarde. Het schapenvlees komt van het Drents Heideschaap. Grazen ook in beschermde 

natuurgebieden. Lekker mals smaakvol vlees; heel anders dan normaal schapenvlees.  

https://www.slagerijvandergeer.nl/over-slagerij-van-der-geer/hereford-graasrundvlees
https://www.slagerijvandergeer.nl/over-slagerij-van-der-geer/heideschaap


Ons varkensvlees: buitenvarkens van boerderij de Feyterhof te Itterbeck (Dld).  Boer Manfred Holtslag 

uit Hall levert ons Graaskippen- en Graaskalkoenenvlees.  

De specerijen worden geleverd door Het Blauwe Huis en zijn uitsluitend Puur Natuur. Het water in de 

slagerij wordt gevitaliseerd met een vitalisator van Gaia Aqua en bevat daardoor meer zuurstof.  

Maandags gesloten. 

 
Nr. 11.  Onze Winkel Zuid    De Bruïneplein 11 

Onze Winkel Zuid is een dagbestedingslocatie van Zideris in 
Veenendaal. Hier kun je een leuke en zinvolle invulling aan je 

dag geven.  
Onze Winkel Zuid ligt aan een plein in het centrum van 

Veenendaal. De winkel bestaat uit een verkoopruimte met 

koelingen, schappen en rekken. We hebben een magazijn waar 

we inpakken en waar de wasmachine en droger staan. Er is ook 
een buitenmagazijn voor opslag en natuurlijk een gezellige 

kantine met een keukentje, een kantoor en toiletten. 

Als je komt werken in Onze Winkel dan kun je alles doen en leren wat er in een andere winkel 

gebeurt. Je kunt er kassa's bedienen en producten inpakken voor klanten. Je leert er producten een 

prijssticker geven en netjes op een rij te zetten. Maar je kijkt ook goed na of de artikelen nog lekker 
vers zijn. Je kunt snoep afwegen en verpakken, en natuurlijk schoonmaken en leren omgaan met 

klanten. Ben je handig met computers? Dan zou het zomaar kunnen dat je mag helpen om 

reclamefolders te maken, of zelfs mag werken aan de website van de winkel. 

Bij Onze Winkel Zuid leer je niet alleen praktische dingen. Het is ook een veilige omgeving waarin je 
zelfstandiger leert zijn, en voor jezelf leert opkomen. Zie jij jezelf wel in een winkel staan? Misschien 

kun jij dan wel bij ons aan de slag. 

Over Zideris  

 
Zideris is een kleinschalige zorgorganisatie met een eigen gezicht, eigen visie en eigen karakter. Wij 

bieden persoonlijke begeleiding en mensgerichte ondersteuning aan jongeren en volwassenen met 

een verstandelijke beperking.   

 

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van Zideris, onderdeel van Zorggroep De Opbouw. Het 

ondertekenen van de Green Deal is hier een voorbeeld van.  

 
Nr.12. Createlier S-maakt   Jan Steenlaan 71  

Createlier S-maakt staat voor Sanne maakt. Het atelier van Sanne is 

gehuisvest aan Jan Steenlaan 71, alwaar oude meubels gestoffeerd 

worden. Ze hergebruikt hiervoor ook stoffen of de klanten nemen zelf 
stof mee.  

 

Het leukste van haar werk vindt ze dat (vrijwel) ieder oud meubel opgeknapt kan worden tot een 

ogenschijnlijk nieuw exemplaar, door er een nieuwe stof om te doen die ook nog eens precies past 
bij het interieur van de klant.  

 

Er worden in de winkel gordijnen van A House of Happiness verkocht. Deze gordijnen hangen als 

staal in de winkel en worden naar wens gemaakt in het atelier van A House Of Happiness. 
 

A House Of Happiness wil alles zo milieuvriendelijk mogelijk produceren. De materialen die gebruikt 

worden zijn milieuvriendelijk. Ook worden de transporten zo laag mogelijk gehouden. Hun motto is 

Green is not a Color, it’s an attitude. De vloerkleden vloeien voort uit mijn interieuradviezen. De 

karpetten in het assortiment zijn van Aristide en Louis de Poortere. Van beide merken zijn stalen 

https://www.slagerijvandergeer.nl/over-slagerij-van-der-geer/buitenvarkens
https://youtu.be/QZfvgLF9ocw
https://youtu.be/QZfvgLF9ocw


boeken te bezichtigen, maar ze komt graag langs, zodat u ze in uw eigen woning kunt bekijken. Dat 

geeft altijd het beste beeld!  

 

Nr. 13.   Landwinkel De Eekhoeve  Dijkstraat 115 

 
De Eekhoeve is een theehuis, landwinkel, zorgboerderij en beleefboerderij 

in één. Kortom, voor ieder wat wils. 

 

Waar Kees ooit het hooi binnenhaalde en Sien de was deed, staat nu 

theehuis 'Bij Kees&Sien'. Kom genieten van vers gezette koffie en de 
onweerstaanbare geur van huisgemaakte appeltaart. Of kom voor een 

overheerlijke lunch of high tea. 

In de Landwinkel zijn allerlei pure producten te vinden: scharreleieren, 

vlees, boerenkaas, groente, fruit en echt boerenijs. Daarnaast zijn er nog 
veel meer bijzondere producten met de allerbeste smaak, kwaliteit en een 

goed verhaal. 

De zorgboerderij biedt dagbesteding aan zowel volwassenen als ouderen. De omgeving, het werk en 

persoonlijke aandacht zorgen ervoor dat onze deelnemers zich snel thuis voelen. 
 

In onze beleeftuin kunnen bezoekers zelf groenten oogsten en fruit en 

bloemen plukken. Nu in onze moestuin: bieten, koolrabi, zomerwortelen, 

peultjes, kapucijners, sugarsnaps, sla, andijvie, rabarber, raapstelen en 

kruiden zoals salie, lavas (maggiplant), rozemarijn en tijm.  

 

Nr. 14. St. Buitenzorg  Ruisseveen 17 

 

Buitenzorg, locatie Ruisseveen, is een dagbestedingslocatie van Zideris in 

Veenendaal. Er is een kinderboerderij en er worden onbespoten groenten 
en fruit gekweekt.  

In de zomer wordt er groente verkocht.  

 
Nr. 15. IVN Natuurtuin Diddersgoed Ruisseveen 17  

 

Op de plaats waar in de 16de eeuw de zogenaamde Diddersgoeden 

lagen, stukken veengrond tussen het Ruisseveen en de Grift, is 

door gezamenlijke inspanning van vrijwilligers en de gemeente 
Veenendaal de oorspronkelijke natuur teruggebracht. 

Wie tegenwoordig een bezoek brengt aan de natuurtuin 

Diddersgoed, kan genieten van een uitbundige verscheidenheid 

aan planten, bloemen, vogels, kleine zoogdieren, vissen, insecten 
en vlinders. 

Door de natuur zoveel mogelijk haar gang te laten gaan, is een 

uniek stukje natuurgebied ontstaan, middenin een Veenendaalse 

woonwijk.  

 

Nr.16. Het Turfke/Repaircafé  Zonnebloemstraat 1 

We gooien in Nederland veel waardevolle spullen weg. Wekelijks wordt 

alleen al bijna 10,9 miljoen kilo elektrische apparaten en textiel afgedankt. 

Spullen die na een kleine reparatie vaak nog prima mee kunnen.  
 

Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om 

(samen) repareren. De bezoekers nemen van huis kapotte spullen mee, 

zoals kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen of speelgoed. Bij het 

Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om allerlei kleine 
reparaties uit te voeren.  



De medewerkers willen graag dat mensen op een andere manier naar hun spullen kijken, er de 

waarde van inzien. Reparatie draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om een 

breed draagvlak te creëren voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten 
zien dat repareren leuk is en vaak heel makkelijk!  

 

Kom dus met je kapotte spullen naar het Repair Café. Het is gevestigd in Buurthuis Turfke, 

Zonnebloemstraat 1, Veenendaal. Elke derde vrijdag van de maand, van 13.30 tot 16.30 uur zijn de 

deuren geopend.  

 
Nr.17. Molen de Vriendschap  Nieuweweg 109 

 

De windkorenmolen De Vriendschap, Nieuweweg 109, is een rietgedekte houten achtkantige 

stellingmolen op vierkante, stenen onderbouw, bouwjaar 1872. Deze molen is de opvolger van een 
omstreeks 1870 gesloopte tanderdmolen aan de Molenstraat in Stichts Veenendaal met de naam 

“Oude Molen”.De molen heeft twee maalkoppels en een vlucht van 23 meter. Bij een windsterkte 

van 4 Bft kan elk uur per maalkoppel 300 kg graan gemalen worden. 

 
Lang geleden heeft de molen dienstgedaan als korenpelmolen. In 1967 

werd de molen tot graansilo omgebouwd. In 1995 is “De Vriendschap” na 

een restauratie heropend door Prins Claus. Nu is het een veevoedermolen. 

 

Een molen mag niet te lang stilstaan. Daarom draait de molen elke twee 
dagen een poosje om het maalgestel soepel te houden. 

De eerste molenaar is Peter Tijssen. Daarnaast werken er nog vier 

anderen molenaars. 

 
In de winkel wordt Vriendschapsmeel verkocht. Er zijn ook plannen om 

brood- en pannenkoekenmix te verkopen. 

Openingstijden: 

- woensdag 13.00 - 16.00 uur 
- zaterdag 10.00 - 16.00 uur 

 

Op aanvraag kan er van de openingstijden worden afgeweken.  

 
Nr.18. De Plantenbieb  W. de Zwijgerstraat 28 

 

Als je stekjes of planten wilt ruilen dan ben je op Willem de Zwijgerstraat 28 

aan het goede adres. Bij Ingrid in de voortuin kun je mooie planten of 
stekjes ruilen.  

 

Het idee van de Plantenbieb is dat je een plantje of stekje brengt en het ruilt 

voor een andere. En het is natuurlijk erg leuk wanneer jij jouw kersverse 
stekje kunt laten uitgroeien tot een volwassen plant en later hiervan weer 

een stekje terug naar de plantenbieb brengt. Dan kan iemand anders deze 

plant ook weer stekken. 

 

Het ruilen is heel gemakkelijk en regelt zichzelf. Je kunt zonder afspraak terecht. Als je geen plantje 
of stekje hebt, mag er ook een kleine donatie worden gedaan in een potje dat er staat. Dit gaat op 

basis van vertrouwen.  

Zo kunnen er zoveel mogelijk mensen van de plantenbieb genieten. 

De Plantenbieb is dagelijks geopend van 1 juni tot 1 oktober tussen 10.00 en 20.00 uur. Na 1 

oktober zijn de ruilmogelijkheden beperkt. Je kunt in dat geval contact opnemen met Ingrid. Meer 

informatie is te vinden op Instagram: plantenbieb_veenendaal.  

 

 

 

 



Nr.19. de Nieuwe Molen  Mulderslaan 3  

 

Windkorenmolen de Nieuwe Molen staat op een oude zandbult. Het is een ronde stenen 
stellingmolen uit 1911 en de opvolger van een standerdmolen met dezelfde naam. De molen is 

gebouwd met onderdelen van een poldermolen uit Noord-Holland. 

De molen heeft twee koppels maalstenen, die door de wind - en zo nodig elektrisch - worden 

aangedreven.  
De vlucht van twee wieken in elkaars verlengde is 26 m. 

In 2002 werd de draaiende molen getroffen door een onweersbui, 

waarbij de bovenas brak en het wiekenstelsel naar beneden kwam. 

In 2010 kreeg de voet van de romp een betonnen ring om verder 
uitzakken te voorkomen.  
Bijzonder is de steenzolder. Hier wordt graan vermalen tot meel waar 

vele ambachtelijke technieken bij komen kijken zoals: luien, billen en 

malen. 
De winkel heeft een mooi assortiment aan lokale producten. Naast het 

eigen Vriendschapsmeel worden er producten van lokale boeren en 

ondernemers verkocht. 

 

Openingstijden: 
Woensdag van 13.00 - 16.30 uur 

Vrijdag van 13.00 - 16.30 uur 

Zaterdag 10.00 - 16.30 uur 

 

Nr. 20. Trefpunt Duurzaam en DuZa4fair Passage 24 

 

In het Trefpunt Duurzaam vindt u DuZa4Fair, de winkel van Veenendaal4Fair en Trefpunt Duurzaam 

voor energie advies. 

De winkel levert eerlijke en duurzame waar: Fairtrade, biologisch, lokaal en/of duurzaam. Het 

aanbod varieert van voeding tot kunst, van zeepjes tot tassen. Bij alle producten is er een verhaal 

over de maker, de productie, omstandigheden, eerlijke contracten en prijzen. Plastic wordt zoveel 

mogelijk vermeden, er is op de bovenverdieping een naaiatelier waar gebruikte of overtollige stoffen 

worden gerecycled tot tassen. Kortom, daar iets kopen helpt u vanzelf op weg naar meer duurzaam 

leven !  

Energieadvies is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Vallei Energie:   

Doelen: milieuaspecten / energiebesparing /vervolgens kostenbesparing voor de burgers/bedrijven 

en verminderen van fossiele brandstoffen. De burgers kunnen gratis en vrijblijvend informatie 

vragen, bv. Warmtescan, zonnepanelen, waterpomp, isoleren enz. Er zijn verschillende acties voor 

burgers. 

Trefpunt is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 16 uur.  

Zie ook www.duurzaamveenendaal.nl 

Nog wat tips voor een duurzaam leven 

 Niet kopen, maar lenen 

Willen we zo min mogelijk vervuilen, dan moeten we onze consumptiegebruiken aanpassen. 

Maar hoe doen we dat?  

Er zijn toch twee simpele trucjes voor om je ecologische impact te verminderen: minder of 

helemaal geen vlees eten, en gewoon minder kopen. Wanneer je de keuze hebt tussen een 

product kopen of een dienst gebruiken, is dat laatste de beste optie. Koop geen hamer, leen er 

één van je buurman: dat is het principe. 

 Ook duurzaam is tweedehands spullen kopen in plaats van nieuwe. In Veenendaal zijn 

momenteel ongeveer 15 winkels waar je kunt winkelen voor tweedehands spullen. Heb je zelf 

spullen waar je graag vanaf wilt? Maak er iemand anders blij mee en lever ze in bij een 

kringloopwinkel in Veenendaal. Het hergebruik van spullen is goed voor het klimaat! 

http://www.duurzaamveenendaal.nl/


Ontdek deze kringloopwinkels en andere leuke tweedehandswinkels: 

https://allekringloopwinkels.nl/utrecht/veenendaal 

 

https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/zo-schaadt-kleding-het-milieu/ 

 Als Laatste 

We hopen dat u met deze fietsroute langs deze duurzame adressen de smaak te pakken heeft 

gekregen en vaker de fiets pakt.  

Doe uw boodschappen zoveel mogelijk op de fiets. Heel handig is een fietskar waarin als u veel 
boodschappen moet vervoeren. U heeft geen probleem met parkeren, u kunt vlak voor de 

winkel ‘parkeren’. Fietsen houdt u fit en gezond en door minder vaak de auto te pakken draagt 

u bij aan een schoner milieu en beperkt u de uitstoot van de voor het klimaat zo schadelijke 

broeikasgassen.  

De gemeente Veenendaal is door de Fietsersbond uitgeroepen tot Fietsstad 2020/2021.  

Volgens Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, verdient Veenendaal deze 

titel als geen ander. “Het is lekker en ontspannen fietsen in Veenendaal, en dat 

waarderen fietsers. De fietspaden zijn er breed, fietsers 

voelen zich veilig en fietsparkeerplekken zijn goed 
geregeld. Ook objectief gezien scoort Veenendaal goed. 

Een ideale Fietsstad dus.”Wethouder Engbert Stroobosscher van Veenendaal: 

“We zijn erg blij met deze prijs. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt 

aan onze fietsstad-campagne en met resultaat! Veenendaal is een fietsstad bij 
uitstek, met de fiets kun je overal snel, veilig, gezond en duurzaam komen. 

We doen ons best om de fietsinfrastructuur continu te verbeteren, zodat het 

heerlijk fietsen is in Veenendaal.”   Net voor de zomer is de campagne van 

Fietsvalley officieel afgetrapt in Veenendaal door wethouder Engbert 
Stroobosscher. De fietscampagne is erop gericht om werknemers te 

stimuleren om vaker op de fiets naar het werk te gaan. 

https://www.ditisveenendaal.nl/fietsstad 

 
https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/succesvolle-start-fietsvalley-in-veenendaal 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/wandelen-en-fietsen 

 

  

https://allekringloopwinkels.nl/utrecht/veenendaal
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/zo-schaadt-kleding-het-milieu/
https://www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen/kleding/zo-schaadt-kleding-het-milieu/
https://www.ditisveenendaal.nl/fietsstad
https://www.regiofoodvalley.nl/actueel/nieuws/succesvolle-start-fietsvalley-in-veenendaal
https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/wandelen-en-fietsen


Stichting/Vereniging Mooi Binnenveld 

Het nieuwe natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden ligt langs de oostkant van het Valleikanaal in 
het Binnenveld. Het Natura 2000 gebied de Bennekomse Meent is hier onderdeel van. Het 280 ha 

grote gebied is eigendom van Staatsbosbeheer (175 ha), Coöperatie Binnenveldse Hooilanden 

(55ha) en Stichting/Vereniging Mooi Binnenveld (50 ha). De Stichting Mooi Binnenveld heeft via 

crowdfunding het geld bijeengebracht voor de aankoop van deze 50 ha, terwijl de Vereniging garant 
staat voor de inspraak van haar leden. 

De drie eigenaars beheren gezamenlijk het natuurgebied, dat sinds 2019 wordt ontwikkeld door een 

scala aan maatregelen zoals afplaggen, verbeterde waterhuishouding, maaisel strooien en 

verschraling. Het beheer richt zich op de ontwikkeling van de biodiversiteit van zowel flora als fauna. 
Daarbij heeft de ontwikkeling van vegetatie de hoogste prioriteit. Om het kiemen van gewenste 

soorten te stimuleren wordt maaisel opgebracht dat afkomstig is uit de Bennekomse Meent, De 

Hellen en De Ossenkampen. Op de afgegraven percelen is er de eerste jaren nog geen sprake van 

dichte begroeiing en is er daarom speciale aandacht voor de beheersing van de opslag van struiken 

en bomen. Beweiding wordt in dit stadium vermeden. In geval van onacceptabele vraat (ganzen, 
muskusrat) worden maatregelen genomen. De volgende natuurtypen worden ontwikkeld in 

verschillende delen van de Binnenveldse Hooilanden: 

 Trilveen (bv mossen, kleine zeggen en moeraskartelblad);  

 Blauwgrasland (bv spaanse ruiter, blonde zegge, orchideeën, klokjesgentiaan, en parnassia); 
 Dotterbloemhooiland (bv dotterbloem, echte koekoeksbloem, boterbloem, waterkruiskruid); 

 Bloemrijke graslanden (bv kamgras, grote vossenstaart, echte koekoeksbloem, 

pinksterbloem). 

In de diverse natuurtypes zijn vele specifieke (weide)vogels (bv grutto, wulp, watersnip, tureluurs, 
kemphanen, patrijzen) en insecten (met name vlinders, nachtvlinders, libellen) te zien, alsmede in 

het voor- en najaar vele doortrekkers (bv kemphanen, steltkluten). Zoogdieren zoals reeën en 

hazen zijn volop aanwezig. 

Daarnaast zijn er verschillende stukken met pitrus (bv Noordzijde Bennekomse Meent), alsmede 

rietmoeras langs Kromme Eem en Valleikanaal/De Grift. Dat is het leefgebied van riet -en 
moerasvogels en van de grote modderkruiper. Het “eendenbosje” met bomen en struiken langs het 

Valleikanaal wordt op de huidige grootte gehandhaafd. 


