
                         Philips Fruittuin 
 
Dinsdag 5 oktober. Lange route: 26,3 en korte route 21.4 km. 
 
Zoals altijd banden pompen, schroefje hier, boutje daar en hup 
richting Philips Fruittuin.   
 
De opkomst was door de weersvoorspelling (veel regen) niet groot. 
Iedereen was erop voorbereid en had passende regenkleding bij zich. 
Wat ons op viel was, er waren op één heer na, alleen dames. Waar 
waren de heren?  Zou het dan toch zo zijn dat vrouwen sterker zijn?  
 
Wij werden over 2 groepen verdeeld en vertrokken met donker, 
maar droog weer. De rit naar de fruittuin was bijzonder leuk, Achtse 
Barrier bezit een prachtige groene omgeving, dat verwacht men niet 
zo dichtbij de stad.  Omdat het erg donker werd, toch maar de 
regenkleding aan. 
 
Aangekomen in het restaurant “de Proeftuin” op het terrein van de 
Philips Fruittuin, werden wij verwelkomd met koffie, chocolademelk  
en andere drankjes. Daarbij werden wij  door Best on Wheels 
getrakteerd op vers gebakken appeltaart met slagroom. Verrukkelijk, 
wat hebben wij ervan genoten. 
 
De Philips Fruittuin is opgericht door Anton Philips. De boomgaard 
omvat 12 hectare met appel- en peren en pruimenbomen. Ze telen 
fruit met respect voor de natuur, nuttige insecten bestrijden de 
schadelijke. 
 
In pannenkoekhuis de Proeftuin kan je pannenkoeken eten met een 
schitterend uitzicht over de boomgaarden. De proeftuin ligt dicht bij 
de stad en toch midden in het groen. Een plek om te genieten, men 
verkoopt er huisgemaakte gerechten. 
 



Tevens op het terrein is de Landwinkel waar er appels en peren recht 
uit de tuin worden verkocht. Naast het eigen fruit  en sappen ook 
andere ambachtelijke en biologische producten zoals vergeten 
groenten, speltbrood, chutney, kaas, boerenijs en appelchips.  
Sommige dames hebben een kijkje in de landwinkel genomen om in 
te kopen. 
 
Het was er zo gezellig dat de tijd snel voorbij was. Maar ondertussen 
was het behoorlijk gaan regenen. Men hielp elkaar in de poncho, 
regenjas en regenbroek. Toch reden wij, ondanks het slechte een 
mooie route lang het Wilhelminakanaal en over de pas geopende 
fietsbrug.  
 
Als natte katten kwamen wij in Best aan waar iedereen direct 
huiswaarts ging. 
 
Door de goede fietsbegeleiding  was het wederom een veilige  
tocht. Daarvoor dank, Joekie ook dankjewel , wij zijn benieuwd naar 
de mooie foto’s.  
 
Indien het weer het toelaat nog in november nog een ritje? 
Zou wel erg leuk zijn, zo door het mooie herfstlandschap! 
 
Hebben jullie net zo genoten als ik?     
 
Alida 09-10-2021 
 
 
 
 
 
 

 
 


