
Lekker uitwaaien deze zomer tussen de weilanden, onderweg ook nog een beetje cultuur snuiven maar niet te 
ver verwijderd zijn van het stadse leven? Dan is deze route geschikt voor jou! Deze fietsroute duurt ongeveer 3 
uur (zonder pauzes) en brengt je langs 3 duurzame aanbieders. 

Deze fietsroute gaat langs Het Derde Erf, De Eemlandhoeve en Hoeve Ravenstein. Bij deze aanbieders kan 
je terecht voor bijna al je dagelijkse boodschappen en zijn er diverse mogelijkheden om iets te drinken of te 
eten. Daarbij zijn de aanbieders uniek waardoor je op elke bestemming verrast zult worden door de activitei-
ten die worden aangeboden, zoals een speurtocht voor kinderen of een rondleiding. Je kunt daarnaast tijdens 
je tocht een bezoekje brengen aan Kasteel Groeneveld en Paleis Soestdijk. Vergeet onderweg ook niet dieren te 
spotten, zoals koeien, schapen en watervogels als de fuut!

Rondje Amersfoort-Baarn

Fietsroute Noord-Utrecht 1 3 uur 30,9 km

Eemlandhoeve Hoeve Ravenstein Het Derde Erf



het derde erf

Adres
Brikstraat 125
3768 HE Soest

Openingstijden
woensdag 10:30-17:00 uur
vrijdag 13:00-17:00 uur
zaterdag 10:00-13:00 uur

De EemlandHoeve

Adres
Bisschopsweg 7
3752 LK Bunschoten-Spakenburg

Openingstijden
Winkel 
maandag en dinsdag      10:00-17:00 uur
Winkel en proeflokaaal 
Woensdag t/m zaterdag 11:00-17:00 uur

Kasteel Groeneveld

Adres
Groeneveld 2
3744 ML Baarn

Openingstijden
dinsdag t/m zondag 11:00-17:00 uur

Paleis Soestdijk

Adres
Amsterdamsestraatweg 1
3744 AA Baarn

Openingstijden
alleen op afspraak
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De GoodFoodClub is een initiatief 
van de Natuur- en Milieufedera-
ties. Het doel is het promoten van 
lokale producten van de duur-
zame landbouw. Met meer aan-
dacht voor natuur, biodiversiteit 
en klimaat.

Een intiatief van:
Hoeve Ravenstein

Adres
Ravensteinselaan 3
3744 ML Baarn

Openingstijden
dinsdag t/m zaterdag 08:30-17:00 uur
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Genoten van jouw fietstocht, 
de natuur en alle leuke bezoek-
jes? Deel je foto met #Good-
FoodClub! En maak kans op 
een verrassingspakket!


