
   

Maandereng minibieb route 
 

3,6 kilometer 

6 minibiebs 
 

  Parkeerplaats  

  Speeltuin 

  Minibieb 

 Kinderboerderij de Oude Hofstede 

 

Mede mogelijk gemaakt door:  

 
 

 

 



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

 

Routebeschrijving: 

 Start op de parkeerplaats  bij kinderboerderij de Oude Hofstede . 

Dit is aan het Verlengde Streekpad / Kanonnenpad. 

 Bij de kinderboerderij vind je in de Schaapskooi een minibieb. Deze is 

alleen toegankelijk als de kinderboerderij geopend is. 

 Verlaat het terrein van de kinderboerderij en ga bij de Bovenbuurtweg 

rechtsaf. 

 Sla de eerste weg links in naar de Weissenbruchstraat. 

 Ga wederom de eerste weg rechts in. Dit is de Jan Voermanstraat. 

 Ga met de bocht mee links en blijf daarna rechtdoor lopen. 

 Op de hoek met de Rubenstraat vind je in de buurttuin de minibieb. 

 Sla rechtsaf de Rubenstraat in. 

 Ga de eerste weg links, de D’hondecoeterstraat, in. 

 Bij de T-splitsing ga je rechtsaf de Johanna Haanenstraat in. 

 Steek de Frans Halslaan rechtover en ga de Jan Vermeerstraat in. 

 Loop rechtdoor tot je bij een Y-splitsing bent. Ga hier links de 

Mondriaanstraat in. 

 Sla aan het eind van de Mondriaanstraat rechtsaf de Rembrandtlaan 

op. 

 Blijf de Rembrandtlaan volgen. Hier vind je op nummer 109 de 

minibieb. 

 Loop door op de Rembrandtlaan en sla na huisnummer 67 rechtsaf 

naar de Derkinderenstraat. 

 Ga bij de Y-splitsing rechts af en daarna bij de kruising linksaf de Isaac 

Israelstraat in. 

 Sla de eerste weg rechts in, dit is de Gerard Doustraat. 

 Ga daarna de eerste weg links in. Dit is de Lucas de Kockstraat 

 Op nummer 18 vind je de minibieb. 

 Ga na de minibieb direct linksaf langs het fietspad van de 

Fernhoutstraat op. 

 Na het park rechts van je sla je rechtsaf langs het andere fietspad en 

hou je het park rechts van je. 

 

 Aan het einde van het fietspad ga je rechts en direct weer rechts. Je 

loopt nu op de Jan Steenlaan. 

 Ga de eerste weg links, Paulus Potterstraat, in. 

 Vervolgens ga je de eerste weg rechts. Je bent nu in de Ruisdaelstraat. 

 Op nummer 44 vind je de minibieb. 

 Loop de Ruisdaelstraat uit en sla rechtsaf en vervolgens linksaf. 

 Je bent weer terug op de Jan Steenlaan. 

 Bij nummer 113 staat een minibieb. 

 Blijf de Jan Steenlaan volgen en steek aan het einde de Frans Halslaan 

weer over. 

 Ga rechtsaf en vervolgens linksaf de Rubenstraat in. 

 Sla de eerste weg links in. Dit is de Pienemanstraat. 

 Ga vervolgens weer linksaf en blijf de weg ook met de bocht naar 

rechts volgen. 

 Op nummer 58 vind je de minibieb. 

 Loop verder in de Pienemanstraat en ga wederom met de bocht naar 

rechts mee. 

 Sla vervolgens linksaf, dit blijft nog steeds de Pienemanstraat. 

 Ga vervolgens rechtsaf de Bovenbuurtweg op. 

 Ga naar ongeveer 250 meter linksaf het Verlengde Streekpad 

(Kanonnenpad) op richting de parkeerplaats bij kinderboerderij de 

Oude Hofstede. 

 Je hebt nu de minibieb wandelroute van de Maandereng voltooid. 

  



Minibieb Wandelroute Ede:  

Maandereng 

Handig om te weten: 

 Afstand: 3,6 kilometer 
 Geschatte tijd: 50 minuten (zonder tussenstops) 
 Soort paden: verharde wegen 

Je komt tijdens de wandelroute langs: 

 6 minibiebs 
 7 speeltuinen 
 1 parkeerplaats 
 1 kinderboerderij (tijdens openingstijden vind je hier een 

extra minibieb in de Schaapskooi.) 

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 
de parkeerplaats aan het Verlengde Streekpad (let op: Google Maps 
noemt deze straat het Kanonnenpad) te zetten en vanaf daar te 
starten. 

Waarom deze minibieb wandelroute? 

Deze route is in augustus 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 de route kom je minibiebs tegen van bewoners uit deze 
buurt. Je kunt hier boeken meenemen, ruilen en achterlaten.  

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 opmerkingen, feedback en ervaring met ons op 

www.cynspirerend.nl/minibiebwandelroutesede of via onderstaande 

QR-Code: 

 

 

 

 

 

 

Op deze pagina vind je tevens meer minibieb wandelroutes en een 

overzicht met alle minibiebs in Ede. 

Mede mogelijk gemaakt door: 

 
 

http://www.cynspirerend.nl/minibiebwandelroutesede


Minibiebroute Bingokaart
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