
   

Ede Centrum minibieb route 
 

4,3 kilometer 
8 minibiebs 
 

  Parkeerplaats van Dijkeplein 
  Parkeerplaats Rozenplein 
  Horecagelegenheid 
  Speeltuin 
  Minibieb 

 

Mede mogelijk gemaakt door: 

 
 



Lekker gewandeld? Ontdek nog meer Edese minibieb  
wandelroutes op www.cynspirerend.nl/minibiebwandelroutesede 
 

Routebeschrijving: 

 Start op de parkeerplaats  van Dijkeplein.  
 Loop naar de Breelaan. Hier vind je op nummer 5 de minibieb. 

 Loop op de Breelaan in oostelijk richting de heuvel op. 
 Ga aan het einde van de weg rechtsaf, de Klinkenbergerweg op. 
 Blijf deze weg ongeveer 400 meter volgen. 

 Op nummer 54 vind je de minibieb. 
 Vervolg je weg en sla voor de verkeerslichten rechtsaf de Eikenlaan in. 
 Blijf ongeveer 300 meter rechtdoor lopen. 

 In de Larixlaan vind je op nummer 15 de minibieb. 
 Loop door en steek het spoor over. 
 Sla hier direct rechtsaf en loop langs het spoor op. 
 Ga aan het einde van de Klaas Katerlaan rechtdoor, langs het 

Luttikenerf op. 
 Ga na het appartementencomplex linksaf de Kolkakkerweg in. 

 Op nummer 22 vind je de minibieb. 
 Vervolg je weg op de Kolkakkerweg. 
 Ook als de Kolkakkerweg een slinger maakt, volg je de weg. 

 Op nummer 87 vind je nog een minibieb. 
 Loop rechtdoor naar Winkelcentrum Rozenplein. 
 Loop door over de parkeerplaats en ga aan het eind van de 

parkeerplaats  rechtsaf de Buizerdlaan in. 
 Blijf de weg volgen tot je bij een speeltuin komt. 

 In de speeltuin van de Ganzeweide vind je de minibieb. 
 Vervolg je weg op de Spechtlaan via de Patrijslaan. 
 Blijf de Spechtlaan volgen tot je op de kruising van de Spechtlaan, 

Merellaan en Zwaluwlaan komt. Ga hier rechtdoor de Zwaluwlaan in. 
 Na 50 meter sla je linksaf het hofje in. 

 Op nummer 20 vind je de minibieb. 
 Loop terug uit het hofje en sla linksaf naar de Zwaluwlaan. 
 Bij de kruising met de Schaapsweg steek je rechtover naar de 

Diamantstraat. 
 

 

 Loop rechtdoor en voor de Herbergier sla je linksaf. 
 Aan het einde van de weg sla je wederom linksaf. 
 Ga vervolgens de eerste weg rechts en daarna de eerste weg links. 
 Aan het einde van de Smaragdstraat sla je rechtsaf de Leendert 

Tulplaan in. 
 Ga aan het einde van de weg rechtsaf en daarna direct linksaf het 

voetpad tussen de huizen door in. 
 Blijf rechtdoor lopen op het voetpad tussen de huizen in tot je bij de 

Veenderweg bent. 
 Schuin rechts tegenover je zie de minibieb, op de hoek met de IJssel de 

Schepperlaan. 
 Loop verder op de Veenderweg en sla het eerste voetpad rechts in. Dit 

ligt tussen twee huizenblokken in bij nummer 32. 
 Ga aan het einde van het voetpad links en daarna direct rechts. 
 Links zie je een speeltuin. Na deze speeltuin ga je linksaf de 

Waterloweg op. 
 Ga aan het einde van de Waterlooweg linksaf de Telefoonweg op. 
 Steek bij het zebrapad de weg over naar de spoorwegovergang. 
 Steek het spoor over en blijf rechtdoor lopen tot het Bevrijdingsplein. 

 Tip: mocht je een terrasje willen pakken, sla dan na de 
spoorwegovergang direct rechts af naar het Museumplein . 

 Sla op het Bevrijdingsplein rechtsaf de winkelstraat Maandereind in. 
 Loop de winkelstraat uit en ga voor de fontein linksaf. Dit is de 

Breelaan. 
 Aan de rechterkant vind je het startpunt van deze route: parkeerplaats 

 van Dijkeplein. 

  



Minibieb Wandelroute Ede:  

Ede Centrum 

Handig om te weten: 

 Afstand: 4,3 kilometer 
 Geschatte tijd: 1 uur (zonder tussenstops) 
 Soort paden: verharde wegen 

Je komt tijdens de wandelroute langs: 

 8 minibiebs 
 3 speeltuinen 
 2 horecagelegenheden 
 2 parkeerplaatsen 

Startpunt wandelroute: 

Aangezien je met deze route een rondje loopt, kun je op elk punt in 
deze route van start gaan. 

Kom je niet uit deze buurt? Dan is het handig om je fiets of auto op 
één van de parkeerplaatsen in deze route te zetten en vanaf daar te 
starten. 

Waarom deze minibieb wandelroute? 

Deze route is in juni 2021 opgezet door ons met het doel op een 
leuke manier een ommetje te maken.  

Een makkelijke en leuke manier om de omgeving van Ede te 
(her)ontdekken.  

 

Wat zijn minibiebs? 

Tijdens deze route kom je minibiebs tegen van bewoners uit deze 
buurt. Je kunt hier boeken lenen, ruilen en meenemen.  

Ga hier alsjeblieft respectvol mee om: lees de regels van de minibieb 
en houdt de minibiebs die je tegenkomt netjes. 

Zo houden we deze wandelroute voor iedereen leuk: voor de 
wandelaars én voor de eigenaren van de minibiebs. 

Wil je iets delen over deze route? 
We hopen dat je een fijne wandeltocht hebt gehad en horen graag 
wat je van deze route vindt!  

Deel je ervaringen en ontdek meer minibieb routes op 
www.cynspirerend.nl/minibiebwandelroutesede of via onderstaande 
QR-Code: 

 

 



Minibiebroute Bingokaart

Deze minibiebs 
kom je tegen 
tijdens de 
Minibieb 
Wandelroute 
Ede: Centrum. 
Vind jij ze 
allemaal?


