Routebeschrijving Kwekerij Bijenkans
Adres: Groenekanseweg 142 in Groenkan
GPS coördinaten: 52.12113, 5.15950
Telefoon: 06-26708893 (beheerder Guido van Rijkom)
Ter hoogte van Groenekanseweg 142 loopt een verhard pad naar achteren (links van het huis en het houten
hokje). De kwekerij ligt helemaal achterin, na de kerstbomen aan de linkerkant (na ongeveer 100 meter). U
dient uw auto langs de Groenekanseweg te parkeren (tussen de bomen) of bij de parkeerplaatsen bij de
spoorwegovergang.
Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht CS bus 55 naar Maartensdijk. Kwartier rijden, uitstappen bij Groenekan Centrum. Bij de
stoplichten rechts de Groenekanseweg op. Na ca. 15 minuten lopen is de kwekerij aan de rechterkant. Vanaf
Utrecht CS rijdt ook bus 77 (richting Bilthoven): na ca. 20 minuten uitstappen bij halte Groenekanseweg.
Teruglopen naar de Groenekanseweg zelf en deze volgen richting rotonde. Rechtdoor naar Groenekan (ca.
20 minuten lopen). Ca. 300 m. na het spoor is de kwekerij aan de linkerhand. Op station Bilthoven en Utrecht
Centraal kunt u een OV-fiets nemen (ca. 20 minuten fietsen); op Utrecht Centraal kan dit ook (30 minuten
fietsen). In Bilthoven en Utrecht Centraal kunt u ook (gewone) fietsen huren.
Te voet
De "Beukenburg NS-wandeltocht" gaat van station Bilthoven naar Utrecht Centraal. Wanneer u de
Beukenburgerlaan verlaat en op de Groenekanseweg uitkomt, kunt u 100 m naar rechts lopen (ipv de tocht
naar links te vervolgen): dan ziet u de kwekerij aan uw linkerhand. Omgekeerd vanaf Utrecht Centraal gaat u
na de Hoogenkampse plas naar links het spoor over. De route gaat daarna naar rechts (Beukenburgerlaan),
maar u kunt rechtdoor lopen, dan ziet u na ca. 100 m de kwekerij aan uw linkerhand.
(Voor de "Groenekanroute" geldt dezelfde beschrijving om bij de tuin te komen).
Per fiets
De Hollandse waterlinieroute (midden) en de Zeistroute komen allebei langs de kwekerij. Voor de LF9
(Landelijke fietsroute) geldt: zodra u op de Groenekanse komt moet u in noordwestelijke richting (blijven)
fietsen tot dat u over het spoor gaat. Na ca. 200 m is de kwekerij aan uw linkerhand.
Per auto
U kunt de auto tussen de bomen langs de Groenekanseweg parkeren, of bij de parkeerplaatsen voor de
spoorwegovergang.
Vanuit het noorden met de auto
A27 richting Utrecht. Afslag 32 Maartensdijk/ Bilthoven. Bordjes Groenekan volgen. Bij de stoplichten links
de Groenekanseweg op. Na ca 1,5 km aan de rechterkant vindt u de kwekerij.
Vanuit het zuiden met de auto
A27 richting Hilversum. Afslag 30 De Bilt/Veemarkt. Aan het einde van de afrit rechts (Biltse Rading), voorbij
een rotonde. Als de weg naar rechts buigt, moet u naar links (voorsorteren) de Groenekanseweg op. Spoor
over, na ca 200 m links ziet u de kwekerij.
Let op: de Groenekanseweg is de verbindingsweg tussen Groenekan (Kon. Wilhelminaweg) en De Bilt
(Soestdijkseweg-Zuid). Deze weg is vanaf De Bilt genummerd en vanaf Groenekan ook. Let dus goed op in
welk dorp u zit.

