
Groene Gids De Bilt 
Met groene, gezonde en goedkope adresjes 



Hoe is deze gids ontstaan? 

De gids is een initiatief van Budgetkring De Bilt. Dit is een werkgroep die 15 
keer bij elkaar komt. Goed met geld, goed met groen en goed met jezelf is 
het motto.  

Binnen Budgetkring De Bilt wisselen mensen ook tips met elkaar uit. Waar kun 
je goedkoop aan een nieuwe bank komen? Zijn er tweedehands kledingzaken 
in de gemeente? Wat zijn leuke en niet dure of gratis uitjes in De Bilt?  

Alle verzamelde tips staan in deze gids. En er kan nog meer bij. Dus: ken jij 
een goedkoop, gezond en/of groen adres in De Bilt dat er nog niet in staat? 
Laat het weten via debilt@budgetkring.nl 
 

Veel plezier met ontdekken, en graag tot ziens 
Arland Swaak en Marieke van Nimwegen, budgetkringbegeleiders 
mei 2017 



Eten en drinken 
●  Kopen bij de boer 

Boerderijwinkel De Hooierij    (1 – zie kaartje achterin) 
Landwinkel Groenekan  (2) 
De Bonte Parels 
 

●  Biologische tuinderij / moestuin 
 ‘n Groene Kans   (3) 
 Amelishof, bij Amelisweerd (4) 
 Moestuin Utrecht (5) 
 Landgoed Oostbroek (6) 
 Landgoed Vollenhoven (7) 
 Tuinderij Eyckenstein (8) 
 Agnes Kruidentuin (9) 
De Biltse Biet (10) 
Buurmoestuin De Raasdonders (11) 
 Tuin Kansrijk (3) 



●  Uit (of thuis) eten voor (minder dan) een tientje 
Naast de Buren (op bepaalde avonden) (12) 
Restaurant Bij de Tijd   (13) 
Eet mee  
Thuis afgehaald 

●  (Groot) inkopen van biologische producten 
Van Haver tot Gort 
De Nieuwe Band 
Ekoplaza De Bilt en Bilthoven 

●  Zinnige websites 
BioBudget  (biologisch eten hoeft niet duur te zijn) 
 

    



●  Diversen 
Bilts Heerlijk 
Willem&Drees 
Beebox 
De Bio Basis Zeist 
Bonbon Margo 

    



Vervoer 

●  Autodelen enzo 
MyWheels 
SnappCar 
BlaBlaCar 
Flixbus  
 

●  Goedkope OV-kaartjes 
Treinkaartjes 
Gratis naar schouwburg 
 
Fietsflat 
Do it yourself werkplaats 

 



Kleren en schoenen 
●  Tweedehands/vintage kleding 

Gewoon Pisa 
C’est-ca 
Vintage 51 achter 
RecycleLAB Trudie van Haaster 
Winkel zonder kassa    (alleen na verwijzing) 
 
Kapotte kleding (laten) maken 
Repair Cafe 
 
Kleren ruilen 
Little Green Dress 
 

●  Kleren om te solliciteren 
Dress for success 

 

 

 



Spullen en ontspullen 

●  Kringloopwinkels 
Emmaus De Bilt (met 3 locaties) 
Kringloop ‘t Hart 
Weggeefwinkel 

●  Speelgoed 
Speelotheek De Bilt 
Prik met een rietje 
 

●  Lenen 
Peerby (lenen bij mensen in de buurt) 

●  Goede doelen waar je spullen heen kunt brengen 
Inzameldoelen 
 



Voordelig op pad 

●  Natuur 
Wandelen rondom Utrecht  
Noorderpark (om lekker te picknicken, bijvoorbeeld) 
Fiets-Knooppunten-Routes  
Koffieselfservice (+ onderwegtoilet, bij Fort Voordorp) 
 

●  Cultuur 
Lezingen in de boekhandel 
Gluren bij de buren (en andere activiteiten van Stichting Kunst & Cultuur) 
Weeshuis van de Kunst   
Gratis lunchpauzeconcerten in Utrecht 
Culturele zondagen in Utrecht 
Ruimte voor Kunst  



●  Verblijven 
Vrienden op de fiets (eenvoudig en goedkoop overnachten) 
Logeren bij de boswachter (paalcampings) 
Huizenruil  
Couchsurfing  
Workaway  
Wooff (werken op biologische boerderijen) 

●  Ontmoeten  
Maandagenda MENS De Bilt 
Bankjescollectief 
 

●  Handige websites 
Vakantieveilingen 
Gratis dagje uit 

    



Duurzaam De Bilt 

BENG De Bilt energieneutraal in 2030 
Energiecentrum De Bilt 
Transition Town De Bilt 
Duurzaamheid bij gemeente De Bilt 
Wereldwinkel De Bilt 
 



Andere hulp nodig? 

MENS De Bilt (met verwijzingen naar vele andere organisaties) 
Humanitas Heuvelrug (o.a. hulp bij thuisadministratie) 
Schuldhulpmaatje 
Vitras  (groepscursus Omgaan met geld) 
Cashwijzer (om al je contracten en verzekeringen te bekijken) 
Voedselbank De Bilt (alleen na verwijzing) 
De Consumindercoach  
 
Nog wat handige en leuke websites 
NIBUD – nationaal instituut voor budgetvoorlichting 
LETS – ruilkring van goederen en diensten 
Geldfabriek – kinderboek over geld, hoe werkt dat nou eigenlijk? 
Veranderfabriek – platform voor duurzame doeners 
Genoeg - tijdschrift over meer doen met minder 



Kaartje 



Colofon 
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Stuur/geef de gids door zo vaak en zo veel als je wilt!  
Of deel hem op je website. 

 

Deze gids is en blijft in ontwikkeling. Nieuwe groene, gezonde en goedkope 
adresjes in De Bilt zijn welkom via debilt@budgetkring.nl 
 

Meer informatie over de budgetkring? 

www.budgetkring.nl 
 


