


Start vanaf Boerenfluitjes-parkeerterrein, op de hoek van Eemlaan en
Oliemolenkwartier.

De Jan Boerenfluitjes Autoroute is ongeveer 80 km lang en brengt je langs 8
boerderĳen en 1 molen. Check voor de zekerheid even de openingstĳden: zie het
overzicht van locaties, achterin. Wil je de route via Google Maps (terug)vinden,
kies de optie ʻSnelwegen vermĳden, Tolwegen vermĳdenʼ. Op een paar plekken
(in rood) hebben we de route iets aangepast, met oog op veiligheid en
omwonenden.

Ga rechtsaf, de Eemlaan op. Neem op de rotonde (let op: fietsers van 2 kanten)
de eerste afslag, de Amsterdamseweg, en blĳf deze lang volgen. Na het viaduct
over het spoor wordt dit de Birkstraat. Neem bĳ nummer 123 rechts de oprit van
Kaasboerderĳ De Staelenhoef (locatie 1). Ga bĳ vertrek rechtsaf weer de
Birkstraat op. In de weilanden links zie je veel paarden lopen. Zĳ ʻwonenʼ op de
Paardenkamp, die al sinds 1962 onderdak biedt aan oude(re) paarden. Sinds de
oprichting hebben ruim 600 paarden en ponyʼs van hun pensioen genoten.
Momenteel telt De Paardenkamp 120 bewoners. Zĳ worden opgevangen op de
boerderĳen Vosseveld, Het Gagelgat en De Birkhoeve.

Ga bĳ de verkeerslichten rechtsaf en blĳf de Birkstraat volgen. Neem op de
rotonde de eerste afslag naar de Kerkstraat. Dit wordt achtereenvolgens de
Torenstraat, de Middelwĳkstraat en de Steenhoffstraat. Ga bĳ de rotonde
rechtdoor om op de Steenhoffstraat te blĳven. Ga rechtsaf naar de
Stadhouderslaan. Neem op de rotonde de tweede afslag naar de Beek en
Daalselaan.
Ga bĳ de rotonde rechtdoor naar de Burgemeester Grothestraat. Neem op de
rotonde de eerste afslag naar de Vredehofstraat. Al snel zie je aan de linkerkant
Paleis Soestdĳk (zie foto), als buitenverblĳf in de 17e eeuw gebouwd door Jacob
de Graeff, burgemeester van Amsterdam: Hofstede aen Zoestdĳck. Vanaf 1937
woonden hier koningin Juliana en prins Bernhard. In 1971 verkocht Koningin
Juliana het paleis aan de Rĳk, maar het Prinselĳk paar bleef er ook na haar
troonsafstand wonen. Prinses Juliana overleed op 20 maart 2004, Prins Bernhard
woonde er tot zĳn overlĳden op 1 december 2004. De Nederlandse Staat
verkocht het paleis in 2017 aan de MeyerBergman Erfgoed Groep dat het
Landgoed wil transformeren. In de tuin kunnen jaarlĳks veertig evenementen
plaatsvinden, er is een amfitheater gepland en tegenover het paleis, aan de
overzĳde van de Amsterdamsestraatweg, moet onder meer een hotel met 120
kamers komen.

Ga na circa 4 km linksaf naar de Ravensteinselaan (let op: bordje Hoeve
Ravenstein, locatie 2). Naast Hoeve Ravenstein zie je Kasteel Groeneveld, een
18e eeuwse buitenplaats. Het huis is gebouwd rond 1710 en geldt als één van de
mooiste voorbeelden uit de stĳlperiode van de Rococo. Sinds de 17e eeuw
kwamen regenten en kooplieden hier om - buiten de stad - te genieten van rust,
ruimte, frisse lucht, natuur, cultuur, lekker eten, ontmoetingen en goede
gesprekken. Het kasteel is nu in beheer bĳ Staatsbosbeheer
(www.kasteelgroeneveld.nl).
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Ga bĳ vertrek linksaf naar de Amsterdamsestraatweg/de N221. Op de rotonde
voor je staat het kunstwerk ʻConcentrische Schillenʼ (zie foto). Het
tweedimensionale origineel van kunstenaar Escher, die van 1941 tot 1970 in Baarn
woonde en werkte, werd door beeldend kunstenaar en industrieel ontwerper Frank
de Blok vertaald in een driedimensionale vorm. De as met de sokkel is acht meter
hoog, en de bolvorm heeft een diameter van zes meter. Deze rotonde wordt
daarom de Escher-rotonde genoemd.
Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Drakenburgerweg (let op je
snelheid), deze gaat over in de Geerenweg. Neem op de rotonde de derde afslag
naar de Eemweg/de N414. Ga bĳ de rotonde rechtdoor en via de ophaalbrug ga
je over de rivier de Eem, in het dorpje Eembrugge. Dit is de enige Nederlandse
rivier met een eigen bron en monding binnen de landsgrenzen. Tĳdens het ruim 18
km lange traject stroomt de rivier door Amersfoort, Soest, Baarn, Bunschoten-
Spakenburg en mondt bĳ Eemnes uit in het Eemmeer. Je kunt de rivier en het Gooi-
en Eemmeer verkennen met de Fietsboot Eemlĳn: www.eemlĳn.nl.

Vervolg je weg over de N414, deze heet nu Bisschopsweg. Ga bĳ de rotonde
rechtdoor om op de Bisschopsweg/de N414 te blĳven. Sla linksaf naar
industriegebied De Kronkels. Neem op de rotonde de derde afslag naar de
Westsingel. Ga bĳ de rotonde rechtdoor om op de Westsingel te blĳven. Ga bĳ de
rotonde rechtdoor om op de Westsingel te blĳven. Neem op de rotonde de eerste
afslag naar de Bikkersweg. Neem op de rotonde de eerste afslag naar het
Kolkplein. Ga rechtsaf naar de Stadsspui en parkeer bĳ Korenmolen De Hoop
(locatie 3, zie foto). Ga bĳ vertrek weer richting het Kolkplein en ga linksaf.
Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Bikkersweg. Neem op de rotonde
de eerste afslag naar de Oostelĳke Randweg. Ga bĳ de rotonde rechtdoor om op
de Oostelĳke Randweg te blĳven. Neem op de rotonde de derde afslag naar de
Nĳkerkerweg/de N806. Neem op de rotonde de eerste afslag naar de
Zevenhuizerstraat.Na een paar honderd meter ga je rechts de oprit in van
Landwinkel Schenkerĳ De Kastanjeboom (locatie 4).

Neem bĳ vertrek dezelfde route terug naar de rotonde en neem daar de eerste
afslag, de N806 heet nu Bunschoterweg. Neem na het viaduct over de A28 op de
rotonde de eerste afslag, nog steeds de Bunschoterweg. Vanaf nu mag je drempels
tellen. Vraag: hoeveel drempels (groot en klein) passeer je vóór de
verkeerslichten? Ga bĳ de verkeerslichten rechtsaf naar de Ambachtsstraat/de
N301. Na het passeren van het spoor (let op: niet te snel!) ga je bĳ de rotonde
rechtdoor naar de Barneveldseweg/de N301. Neem op de rotonde de eerste
afslag om op de Barneveldseweg/de N301 te blĳven. Je passeert Driedorp, dat
bestaat uit een aantal huizen en een benzinestation annex fietsenmaker. In 1903
kreeg Driedorp een stopplaats aan de spoorlĳn Nĳkerk-Barneveld-Ede, tussen de
Barneveldseweg en de Nieuwe Voorthuizerweg. In 1933 is de treinhalte Driedorp
weer gesloten. Aan de huidige hoogspanningsleiding (links evenwĳdig aan de
Barneveldseweg) is het tracé van de vroegere spoorbaan nog te herkennen. Sla na
circa 2 km linksaf de Kamersteeg in (bordje De Maaneschĳn, locatie 5), je
kunt rechts op het grasveld parkeren.
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Bĳ vertrek vervolg je je weg op de Kamersteeg (naar rechts dus). Ga rechtsaf naar
de Appelsestraat. Ga bĳ de voorrangskruising linksaf naar de Zelderseweg/de
N301. Ga na 900 m rechtsaf naar de Diepenrustweg. Ga linksaf naar de
Leemweg. Ga rechtsaf naar de Hoevelakenseweg, je rĳdt het dorp Terschuur in.
Dit dorp is ontstaan aan de oude Hessenweg, van Amsterdam via Amersfoort naar
Deventer. Om van deze weg gebruik te maken, moesten mensen tol betalen. In
boerderĳ De Tolboom (aan je linkerkant) bevond zich een tolhuisje, waar lange
tĳd de tolgaarder woonde. Nog steeds zĳn de afstanden naar plaatsen in de buurt
te lezen. Ook het monument 'de voerman' (gemaakt door Gert Prins) op de hoek
van de Hoevelakenseweg en de Eendrachtstraat verwĳst naar die tĳd. Je ziet een
man met een koetsiersvoorschot die een paard vasthoudt (zie foto). Vraag: Welke
zin staat op het beeld? Ga bĳ de kerk linksaf naar de Stoutenburgerweg en ga
over het viaduct over de A1. Ga na circa 4 km (in Achterveld) rechtsaf naar de
Pater Stormstraat. Steek de Hessenweg over en vervolg je route over de Koningin
Julianaweg. Na ruim 1 km zie je rechts Boerderĳ De Riet (locatie 6).

Bĳ vertrek vervolg je je weg, vanaf nu heet deze Asschatterweg. Ga linksaf naar
de Postweg, je rĳdt De Glind binnen, een klein dorp met zoʼn 700 inwoners.
Bĳzonder is dat hier al meer dan honderd jaar kinderen uit heel Nederland
worden opgevangen. Eén op de vĳf gezinnen in De Glind vangt kinderen op die
uit huis zĳn geplaatst. Ruim 120 kinderen vinden een veilig thuis in de 28
gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Vandaar de bĳnaam ʻJeugddorpʼ.

Ga ná het bordje De Glind (zie foto) rechtsaf naar de Ringlaan (dit is de tweede
keer dat je de Ringlaan ziet). Ga rechtsaf naar de Boshuisweg: deze weg is alleen
voor bestemmingsverkeer voor onder andere De Glinstertuin (locatie 7). Deze
vind je na 300 m aan je linkerhand. Parkeren kan in de berm, je kunt zo de tuin in
lopen.

Bĳ vertrek neem je dezelfde route terug over de Boshuisweg, richting de Ringlaan.
Ga rechtsaf naar de Ringlaan en blĳf deze volgen, ook bĳ de haakse bocht naar
links. Ga rechtsaf naar de Kolfschoterdĳk.Ga aan het eind (na 2,5 km) rechtsaf
naar de Voskuilerdĳk, dit wordt vervolgens Leusbroekerweg. Na een haakse bocht
naar links en net zoʼn bocht naar rechts passeer je Het Valleikanaal en zie je links
en rechts de overblĳfselen van de Grebbelinie. Dit is een waterlinie op de grens
van Gelderland en Utrecht, die werd aangelegd in de 18e eeuw. De linie is vooral
bekend doordat zĳ tĳdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van de
Nederlandse hoofdverdediging. Na de Tweede Wereldoorlog werden de
kazematten, tankversperringen en Duitse bunkers bedekt met een laag groen.
Meer dan 40 kilometer aan militaire geschiedenis ligt nu enigszins verborgen in
een mooi en langgerekt natuurgebied langs Valleikanaal en Eem. Wil je meer
weten? Bezoek het Grebbelinie Bezoekerscentrum Renswoude, Buursteeg 2
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl.
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Neem na circa 1,5 km op de rotonde de eerste afslag naar de Arnhemseweg/de
N226. Ga na circa 3,5 km bĳ de verkeerslichten rechtsaf en direct weer rechtsaf
naar de Schutterhoeflaan (180°). Ga de eerste weg linksaf de Ruitenbeeklaan
(bordje Ĳshoeve Ruitenbeek, locatie 8). Bĳ vertrek neem je dezelfde route
terug via de Ruitenbeeklaan en rechtsaf weer de Schutterhoeflaan. Ga bĳ de
verkeerslichten links en weer links, richting Leusden-Zuid en Woudenberg. Ga bĳ
de verkeerslichten links naar de Groene Zoom. Neem op de rotonde de tweede
afslag en rĳ door op de Groene Zoom. Blĳf circa 2,5 km deze weg volgen en ga
bĳ het opvallende AFAS Experience Center (zie foto), en na de verkeerslichten,
rechtdoor op de Plesmanweg. Volg de Plesmanweg en ga bĳ de verkeerslichten
linksaf naar de Hessenweg. Neem na circa 650 m links de oprit van De
Kopermolen (locatie 9).

Hier eindigt de Jan Boerenfluitjes Autoroute. We hopen dat je een leuke en
leerzame toertocht hebt gehad.
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Startpunt: Het Lokaal
Winkel en Restaurant Het Lokaal is een podium voor producten uit de streek. Het
Lokaal wil zoveel mogelĳk producten uit de regio in de gehele voedselketen
krĳgen. Het VersLokaal is een ʻstreeksupermarktʼ voor de dagelĳkse
boodschappen én een eetgelegenheid voor ontbĳt, lunch en diner. De gerechten
worden gemaakt met producten uit eigen winkel. Bĳna alle producten worden
binnen een straal van 50 km geproduceerd. In Het Lokaal zelf wordt brood
gebakken, koffie gebrand en bier gebrouwen. Het Lokaal koopt regionaal in, maar
het aanvullende assortiment kan ook van buiten de regio komen, als dit niet in de
directe omgeving verkrĳgbaar is. (www.hetlokaal.nl).

Locatie 1: Kaasboerderĳ De Staelenhoef, SoestKaasboerderĳ De Staelenhoef stamt
uit het jaar 1722. Een traditioneel bedrĳf dat tot op de dag van vandaag 'van
familie op familie' is overgegaan. De familie Hilhorst maakt van de melk van eigen
koeien heerlĳke kaas. Vanuit de Landwinkel kĳk je via een glazen ruitjeswand zo
de kaasmakerĳ in. In de moderne ligboxstal bevinden zich ongeveer 60
melkkoeien, in de zogeheten 'open frontstal' zie je de 'droge koeien' (de
drachtige) aan en het jongvee. De koeien krĳgen maïs en kuilgras te eten van
eigen teelt.(www.destaelenhoef.nl)

Locatie 2: Hoeve Ravenstein, Baarn
Hoeve Ravenstein is de eeuwenoude boerderĳ van de boerenfamilie Tupker. De
hoeve staat bekend om zĳn eerlĳke rundvlees en het grote assortiment van
biologische, glutenvrĳe en streekgebonden producten. Het rundvlees van het luxe
ras Belgisch Witblauw is afkomstig uit eigen veehouderĳ. Vanaf het vroege
voorjaar grazen de runderen vrĳ in de wei, ʼs winters liggen ze op een bedje van
stro in warme, goed verlichte en ruime, hygiënische stallen. Kalfjes blĳven gewoon
bĳ de moeder voor warmte en moederliefde. Precies zoals de natuur het heeft
bedoeld. (www.hoeveravenstein.nl)

Locatie 3: Korenmolen De Hoop, Bunschoten
Vroeger had vrĳwel elke stad en dorp haar eigen molen. Vooral korenmolens
stonden in vrĳwel elke gemeente, omdat het graan voor het bakken van brood in
die molens moest worden gemalen. Meel bederft snel en daarom stonden de
molens dicht in de buurt van de consumenten. Eeuwenlang stond langs de
Spakenburger Gracht een korenmolen. De laatste molen werd in 1899 gebouwd,
maar werd rond 1930 gesloopt. Eind vorige eeuw ontstonden plannen om de
molen te herbouwen, op een andere locatie.. In 2007 waren genoeg subsidies en
sponsorgelden en in 2009 was de molen klaar. Daarmee heeft Bunschoten haar
Korenmolen De Hoop terug. Bĳ voldoende wind wordt er regelmatig gemalen en
dat kun je van dichtbĳ bekĳken. Ook kun je er diverse meel- en cake- producten
kopen. Vanaf het terras van Wieken brasserie & grill heb je een mooi uitzicht over
de stadsweides van Bunschoten. (www.demolenvanbunschoten.nl)
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Locatie 4: De Kastanjeboom, Zevenhuizen
Het primaire bedrĳf De Kastanjeboom (nr. 273) heeft onder andere melkkoeien,
varkens en schapen en de familie Van Middelaar woont op nummer 281. Op het
erf vind je de Landwinkel en Schenkerĳ De Kastanjeboom. Daar worden
streekproducten uit alle windstreken verkocht, van Boerenkaas (koe, schaap en
geit) en eigen boerenzuivel. Ook wordt de Scoontjes-room gemaakt, ofwel Dutch
clotted cream, zonder toevoegingen. Clotted cream, zoals de Engelse het hebben
bedoeld, is bereid van de melk van de koeien van De Kastanjeboom. Ook
verkoopt De Kastanjeboom groenten en fruit van de buren Zorgboerderĳ.
Daarnaast wordt op het erf op ambachtelĳke wĳze Boerenkaas gerookt.
(www.dekastanjeboom.nl)

Locatie 5: De Maaneschĳn, Appel
De Maaneschĳn is een mini-camping en Landwinkel in het kleine buurtschap Appel.
Op de boerderĳ worden edelherten gehouden en gefokt voor het vlees. In
principe zĳn de dieren het hele jaar buiten. Edelherten zĳn én blĳven wilde dieren.
De herten worden geslacht door een kleinschalige slagerĳ op nog geen vĳf
minuten afstand van het bedrĳf. In Landwinkel De Maaneschĳn kun je verschillende
vormen van hertenvlees kopen: van hertenbiefstuk tot satéstokjes. Sinds kort is
polderhoen aan het assortiment toegevoegd, een biologische kip zonder
antibiotica en groeibevorderaars. Het rundvlees is van Belgische Blauwe van
vleesboerderĳ Groenewoudt in Nĳkerk. (www.demaaneschĳn.nl)

Locatie 6: Boerderĳ De Riet, Leusden
Sinds 1938 wordt er vee gehouden op boerderĳ De Riet. De koeien, kalveren en
varkens zĳn van dichtbĳ te bekĳken. In de kleine zelfbedieningswinkel op de deel
verkoopt De Riet eigen biologische aardappelen en knoflook. Daarnaast kun je er
terecht voor biologische eieren van het bedrĳf van de buren, van kleine krieleitjes
tot dikke dubbeldooiers, en diverse soorten groenten en fruit uit de tuin, afhankelĳk
van het seizoen. Elke twee weken gaat een aantal biologische varkens naar een
grote slachterĳ. Specialiteit ʻvan het huisʼ is aardappelcake. Vanuit de kookstudio
kĳk je op natuurgebied Groot Zandbrink, dat de status heeft van natuurmonument.
Door het kwelwater groeien er zeldzame plantensoorten.
(www.kookstudioderiet.nl)

Locatie 7: De Glinstertuin, De Glind
De Glinstertuin is een fraai vormgegeven biologische bloementuin (oppervlakte
7.000 m2) in de vredige stilte, ten zuiden van het dorpje De Glind. De tuin is zeven
jaar geleden omgevormd van weiland naar belevingstuin, en volledig omhuld door
beuken- en meidoornhagen, met daarbinnen hofjes en paadjes. De natuur, zoals
(roof) vogels, lieveheersbeestjes, egels/kikkers/padden, helpt zoveel mogelĳk met
het bestrĳden
van mieren, rupsen, bladluizen, (woel)muizen en slakken. In de tuin kun je lekker
rondstruinen en van alles kopen: bloemen en vaste planten, groenten, bessen,
appels, kruide en noten die op natuurlĳke wĳze worden geteeld. Kortom, een
ecologische tuinderĳ, pluktuin en beleeftuin in één. (www.deglinstertuin.nl)
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Locatie 8: Ĳshoeve Ruitenbeek, Leusden
Ĳshoeve Ruitenbeek wordt gerund door Gert en Annette Verweĳ, de derde
generatie Verweĳ die hier woont en werkt. De boerderĳ is een gesloten bedrĳf en
koopt dus geen koeien, maar heeft alleen eigen opfok. Dat is goed voor de
veestapel en voorkomt ziektes van buitenaf. Hun specialiteit het maken van
ambachtelĳk boerenĳs. De melk komt van het eigen bedrĳf en de room komt van
De Kopermolen in Stoutenburg. Van het ĳs worde ook taarten en kleine taartjes als
nagerecht gemaakt. Naast de ĳsmakerĳ zĳn er melkkoeien, vleesvee, kippen en
doet de familie aan akkerbouw. In het winkeltje worden eigen producten verkocht:
rundvlees, aardappelen, eieren en ĳs. (www.ĳshoeveruitenbeek.nl)

Locatie 9: De Kopermolen, Stoutenburg
Op Boerderĳ De Kopermolen maken Martin en Marieke van Klooster boerenkaas
en boerenzuivel van de melk van zoʼn vĳftig eigen melkkoeien. De stal is
diervriendelĳk, met comfortabele waterbedden. 's Zomers staan de koeien in de
wei om het verse gras te eten. Ze worden meerdere malen per dag gemolken door
de melkrobot. In de kaasmakerĳ wordt op traditionele wĳze boerenkaas van
rauwe melk. Bĳ de verwerking tot kaas blĳven het oorspronkelĳke vetgehalte en de
natuurlĳke aroma's bewaard. Kleur-, geur- of smaakstoffen zĳn niet nodig. De
karnemelk is ouderwets gekarnde melk, dus géén aangezuurde magere melk. In
de Landwinkel kun je kaas kopen, zuivel en vlees van eigen koe en allerlei verse
en lokale producten. Op het overdekte en verwarmde terras kun je genieten van
een kopje koffie of thee met huisgemaakte taart.
(www.landwinkeldekopermolen.nl)
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