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Praktische informatie:

Afstand: 10 km
Soort: lijnwandeling

Startpunt:
station Maarssen
Westkanaaldijk 27
3606 AM Maarssen
Coördinaten: 52°8’7” N   5°2’1” E

1. Vanaf perron trap op, boven RA, naar beneden, weg oversteken 
en RD gebouw onderdoor. Daarna ook RD, links ziet u parkeerga-
rage en rechts AH. Rechterbocht volgen en wat verderop, tegen-
over ingang winkelcentrum/Dirk, LA en RD over tegelvoetpad 
brugje over. Daarna voor bord Duivenkamp RA. Aan einde op 
driesprong met Aw69519 LA en wat verderop 1e kruising RA brug 
over. Blijf tegelvoetpad langs fietspad met steeds rechts vaart 
volgen, onderweg ziet u links het Niftarlake College. Na lage 
huisjes, bij Aw69515, LA wijk Pauwenkamp in. Blijf linkerkant van 
fietspad flink stuk volgen, onderweg brug over en weg onderdoor.  
Even voor linkerbocht (met brugje) bij Aw69504 RA Valkenkamp 
in. Kort daarna schuin LA langs huisnr 479 en na rechterbochtje 
bij huisnr 469 LA. Aan einde op hoek van huisnr 629 op tegelpad 
LA en met rechterbochtje meegaan. Op 1e kruising (met links 
brugje) RA, bomenrijke laan met iets verderop drinkwatertappunt 
(r). Op driesprong voor grasveld links aanhouden en wat verder-
op, na rechterbocht (nog langs grasveld), op 1e pad LA.  
Daarna op driesprong RA, links ziet u geluidswal van A2 en fiets/
voetbrug waarmee u die A2 straks oversteekt. Langs die brug 
lopend aan einde van pad LA, trapje op en LA brug over. 

Na de fraaie groenstroken dwars door en langs de Maarssense wijk 
Maarssenbroek steekt u over een hoog gelegen voet-/fietsbrug de A2 over. 
Vanaf die brug heeft u een grandioos uitzicht op het voor u liggende 
wandelgebied Landgoed Haarzuilens, waar u over talrijke graspaden een 
boeiende wandeling doorheen maakt. Onderweg kuiert u langs menig 
florarijke sloot en langs een oeverzwaluwwand. 

Na wat (biologisch) lekkers genuttigd te hebben bij Gasterij Wielrevelt volgt 
u prachtige wandelpaadjes dwars door en langs graslanden, langs oude 
akkertjes en over archeologisch interessante locaties. Het laatste stuk komt 
door het gezellige centrum van Vleuten met een fraai kerkje en de Broeder-
schapshuisjes. Over rustige straten wandelt u naar station Vleuten. 

Komt u met de auto: parkeer deze dan op een doordeweekse dag bij station 
Vleuten, want alleen dan reist u met de bus binnen 15 minuten naar station 
Maarssen; in het weekend reist u met de trein via Utrecht naar Maarssen. 
Deze route loopt voor bijna de helft over onverharde paden en wegen.

8 - Landgoed in de polder

    Eindpunt:
    station Vleuten
    De Sporeplein 1
    3451 HH  Vleuten
    Coördinaten: 
    52°6’10” N   5°0’26” E

    Horeca:
    Bij station Maarssen
    en in centrum Vleuten

    Hoeve Wielrevelt
    Thematerweg 10
    3455 SN Haarzuilens

    Honden: aangelijnd

    Grotere kaart en gps-track:
    routefabriek.nl/r/1223/1271
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4. Daar RA en daarna (mid-
denop) asfaltweggetjeskruising 
LA, rechts ziet u brede sloot.  
Op 1e betonplatenpad RA houten 
brug over, negeer verderop 
rechter betonpad. 20m daarna, 
bij begin van betonplek, RA, 
grindpad, pad maakt enkele 
bochtjes. Op ongelijke kruising 
met asfaltwegje LA. In bebou-
wing RD en na brug (Haarpad) 
wat rechts aanhouden.  
Op Loswal RA en op 1e kruising 
LA (Couperusstraat). Pas aan 
einde op Herman Heijermans-
straat RA en aan einde daarvan 
op Nieuwe Vaart LA. Aan einde 
weg oversteken en aan overkant 
RA richting kerk. Bij kerktoren  
op Torenplein LA en voor toren 
schuin RA. Aan einde Dorpsstraat 
oversteken en RD (Odenvelt-
laan). Op kruising RD en daarna 
op Broederschaplaan RA. Op 1e 
kruising LA (Valkenierslaan), blijf 
consequent RD gaan, laatste 
stukje (na kruisen van Burg. Van 
der Heidelaan) is klinkerwegje. 
Aan einde RA en links ziet u het 
station. Via de trappen kunt u 
naar de perrons.

 2. Daarna volgt lang recht asfaltpad landgoed Haarzuilens in.  
Na linker- en rechterbochtje, bij fietsnummer 40, op asfaltpad LA 
richting Hoeve Wielrevelt. Gaandeweg ziet u rechts voor u bomen-
rij, daar bij bordjes RA, halfverhard graspad met links die bomen-
rij. Na 250m op kruising met grindpad RA. Aan einde op asfalt-
fietspad LA en na ruim 200m op 1e pad LA en RD. Waar sloot 
rechts van u rechterbocht maakt doet u dat ook. Wat verderop bij 
stuwtje in die sloot LA, vage brede grasweg richting bomenrij. 
Daar op kruising met grindpad RD, links ziet u een keer 2 poeltjes 
en rechts een bomenrij. Op kruising met grindpad RA en kort 
daarna op 1e grindpad LA. Aan einde op brede asfaltfietsweg RA. 
Tegenover brugje RA, graspad naar en over wat hoger liggend 
deel (LA dat brugje over kunt u kijkje nemen op een oeverzwa-
luwwand, daar zijn ook wat bankjes). Op dat hoger liggend deel 
op driesprong (daar ziet u links en rechts picknickbank) LA, smal 
graspaadje, verderop dalend en greppeltje over. Aan einde op 
grindpad LA en RD. Na stukje betonplaten op 1e betonpad LA  
en gelijk RA, loop langs picknickbank over grasveld naar houten 
gebouwen. Aan overkant van grasveld, ter hoogte van handwijzer, 
RD, volg klinkerstraatje tussen die gebouwen door, rechts ziet u 
stallen en iets verderop links horeca.

3. Aan einde van klinkerstraatje LA en op kruising RA brug over 
(Joostenlaan). Stukje verderop, even na boerderij 1, op kruising 
met van links komend betonpad RA, landweg met geel Natuurmo-
numentenbordje. Na 200m (daar ziet u houten hekken) LA en 2 
klaphekjes door, graspad met bankje. Wat verderop kruist u 
veepad (rond melktijd hebben koeien hier voorrang). Op kruising 
met asfaltpad RD en gelijk achter heg op landweg evenwijdig aan 
asfaltpad RA. Opletten: tussen flauw rechter- en linkerbochtje op 
brede, wat vage grasbaan LA (bent u te ver doorgelopen, dan 
komt u uit op weg en moet u even terug). Kruising met hard pad 
LA, loop pad, met onderweg paar bochten (en archeologisch 
boerderijfundament), uit. Aan einde op harde paden T-kruising  
LA, in verte ziet u bankje voor haag. 
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