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DE WILLIGEN LOGIES

VRIJHOF OOSTWAARD

Dorpswinkel 
KASTANJEHOEVE

HOF VAN GUNTERSTEIN
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VREDEGOED

Fiets langs de duurzame plekken in Stichtse Vecht en omgeving - 22 en 23 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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Korenmolen de Ruiter
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Voor meer duurzame 
locaties tip ons via

FORT MAARSSEVEEN

Fort Maarsseveen is een culturele broed- en ontmoetingsplaats, met speciale 
aandacht voor natuur en duurzaamheid. Er is een terras, er zijn workshops, 
exposities en events. 
Open: dagelijks van 10.30-17.30u koffie en thee, za en zo met restaurant. 
Herenweg 3, Maarssen, www.fortmaarsseveen.nl

STREEKMUSEUM VREDEGOED

In dit streekmuseum duik je in het verleden van de dorpen en boerderijen van het 
veengebied van 1900 tot ongeveer 1950. Je kunt een kijkje nemen in een oude 
timmermanswerkplaats, smederij, kaasmakerij, huiskamer, een winkeltje en meer. 
Open: wo, za en zo van 13.00 tot 17.00 uur.
Heuvellaan 7, Tienhoven, www.vredegoed.nl 

DORPSWINKEL KASTANJEHOEVE

Dorpswinkel Kastanjehoeve is een sfeervol winkeltje met o.a. ambachtelijke 
producten, eerlijk Limousin vlees, vers brood, boerenkaas, vruchtensappen, 
cadeauartikelen en in de zomerperiode boerenroomijs.
Open in oktober t/m april: di en vr 9.00-12.00/15.00-18.00u, wo 13.00-18.00u, 
za 10.00-16.00u. Open in mei t/m sept: di en vr 9.00-18.00u, wo 13.00-18.00u, za 
10.00-16.00u. Looijdijk 18, Tienhoven, www.dorpswinkelkastanjehoeve.nl

DE WILLIGEN LOGIES

De Willigen is een boerderij met 75 koeien waar op ambachtelijke wijze 
boerenkaas en -ijs wordt geproduceerd. Er zijn groepsaccomodaties, kamers en 
appartementen te huur. Er is een terras en een winkeltje waar eigen gemaakte 
boerenkaas, boerderij-ijs en streekproducten worden verkocht. Een rondleiding is 
ook mogelijk.  Open: wo t/m zo 11.00-18.00u, in de winter vr en za 11.00-18.00u. 
Nigtevechtseweg 186-188, Vreeland, www.dewilligenlogies.nl

HOF VAN GUNTERSTEIN

Hof van Gunterstein is een biologisch melkveebedrijf op landgoed Gunterstein. Er 
is een winkeltje met biologische rauwmelkse kaas, zuivel, rauwe melk, eieren en 
biologisch vlees van de koeien die die er rondlopen. Daarnaast is er een pluk- en 
groentetuin waar bewoners oogstaandeelhouder kunnen worden. 
Open: wo, vr en za van 10.00-17.00u. Zandpad 48, Breukelen.

VRIJHOF OOSTWAARD

Geïnspireerd door de tuin van toen is hier sinds 2021 een biologische moestuin. 
Bewoners in de buurt die oogstaandeelhouder zijn kunnen gedurende het 
groeiseizoen onbespoten groente, fruit en kruiden oogsten. De moestuin is niet 
toegankelijk voor bezoek. Een rondleiding is mogelijk door contact op te nemen.
Oostwaard 9, Maarssen, www.vrijhofoostwaard.nl 

BOER ERIK

In de boomgaarden van Drogenbroek’s fruit - ofwel ‘Boer Erik’ - wordt op 
duurzame wijze fruit geteeld. Voor de boomgaard zit Landwinkel Drogenbroek. 
Bezoekers kunnen - indien mogelijk op dat moment - een wandeling maken door 
de boomgaard (even vragen bij de Landwinkel). In de oogsttijd zijn er altijd de 
Appelplukdagen en op Bloesemdag kan je samen met Boer Erik de boomgaard in 
voor een rondleiding. Er zijn ook appartementen te huur op het erf. 
Open: ma 13.00-17.30u, wo en vr 8.30-17.30u, za 9.00-17.00u.
Oostkanaaldijk 11, Loenen aan de Vecht, www.boererik.nl


