
Emmaus Haarzuilens

Kringloop Breukelen

Wawolli Kringloop

Kringloop De Sirkel

DE HAARSE GAARD

Duurzame Vechtroute 2

MOESTUIN DE HAAR

Paviljoen 
DE GROTE SNIEP

DE BEEKHOEVE

HOEVE WIELREVELT

Fiets langs de duurzame plekken in Stichtse Vecht en omgeving - 43 km
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De Duurzame Vechtroute is 
een fietsroute langs duurzame 
winkels, tuinderijen, horeca en 
marktkramen in Stichtse Vecht en 
omgeving. Samen met bewoners 
vullen we de route aan met 
nieuwe locaties. 

Op www.duurzamevecht.nl/
fietsroute zie je de route met nog 
meer duurzame plekken.
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Ook leuk!
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PAVILJOEN DE GROTE SNIEP

Een perfecte plek voor natuurliefhebbers en mensen die tot rust willen komen 
onder het genot van een kopje koffie. In de toren kun je genieten van een 360˚ 
uitzicht en in het paviljoen en op het terras is er lunch of huisgemaakte appeltaart. 
Het natuurgebied waar de Grote Sniep zich in bevindt, ook genaamd de Grote 
Sniep, bloeit van het leven. Spot de weidevogels en de hazen.
Open: di, wo, do, vr, zo 10.00-17.30u.
Veenkade 1, Wilnis, www.paviljoen-toren-degrotesniep.nl

DE BEEKHOEVE

De Beekhoeve is een biologisch melkveebedrijf waar je producten van de boerderij 
kunt proeven, zoals rauwmelkse kaas, verschillende soorten rundvlees en appel/
perensap. Bezoekers kunnen er wandelen, er is een Polderhut waar vier personen 
kunnen verblijven en onder het motto ‘beleef de boerderij’ kunnen mensen een 
dagje of een dagdeel meewerken.
Open: ma 18.00-19.30u, vr 14.00-16.00u, za 11.00-16.00u.
Van Teylingenweg 172, Kamerik, www.beekhoeve.nl

MOESTUIN DE HAAR

Moestuin de Haar is een zelfoogsttuin van 1,5 hectare gelegen op de historische 
moestuin grond van Kasteel de Haar in Haarzuilens. De tuinderij werkt 
volgens de principes van de biologische landbouw. Buurtbewoners kunnen 
oogstaandeelhouder worden. 
Open: wo 10:00-16:00u en za 10:00-14:00u.
Eikstraat 14, Haarzuilens, www.moestuindehaar.nl

DE HAARSE GAARD

De Haarse Gaard is een plattenlandswinkel met een ruim assortiment aan verse 
groente en fruit, streekproducten, fruitmanden en cadeaupakketten.
Open: di t/m za 9.00-17.00u.
Thematerweg 8, Haarzuilens, www.dehaarsegaard.nl

HOEVE WIELREVELT

Hoeve Wielrevelt is een landgoed met een boerderij, moestuin, dieren, winkel en 
horeca. Op de zorgboerderij biedt Wielrevelt dagbesteding aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Er is een lunchroom met producten uit de moestuin en 
streekproducten en bij de ingang is een kleine winkel met ijsjes, jams en chutneys 
en andere producten uit de omgeving.
Open: di t/m zo van 10.00 tot 18.00u. 
Thematerweg 10D, Haarzuilens, www.hoevewierleveld.nl 

KRINGLOOPWINKELS

Er zijn verschillende kringloopwinkels in onze gemeente. Je kunt hier spullen 
brengen die voor hergebruik geschikt zijn en zelf tweedehands goederen kopen.

Emmaus Haarzuilens, Eikstraat 14, Haarzuilens
Kringloop Breukelen, Straatweg 168, 3621 BW Breukelen
Kringloop De Sirkel, Diependaalsedijk 120A 
Kringloop de Sirkel, Nassaustraat 55 Maarssen
Wawollie Kringloop, Maarssenbroeksedijk 59


