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Vecht bij Oud-Zuilen 

Beschrijving 

Een wandeling die nooit ver weg is van de grote stad Utrecht maar die toch voldoende groen bevat. 
Daarnaast staat deze wandeling bol van de cultuurhistorische bijzonderheden. Forten van de 
Hollandse Waterlinie zoals Blauwkapel, de Klop en de Gagel. Maar ook hele oude dorpen zoals Oud-
Zuilen en Maarssen. Daarnaast natuurlijk kasteel Oud Zuilen en een aantal buitens langs de Vecht 

Route 
 

 

1. Verlaat het station aan de Overvechtzijde, dat is aan de kant met de kantoren. Ga de trap 

op en sla rechtsaf, neem het eerste voetpad naar rechts en dit gaat met een bocht naar 

links de spoorbaan volgen. Steek de drukke weg over en loop richting fort Blauwkapel 

2. Ga het tweede pad naar links in (bordje doodlopende weg maar ook fietsborden. Verlaat 

het fort aan de andere kant en volg het fietspad richting het viaduct 

3. Onder het viaduct door en linksaf het park Gagelbos in. Volg het fietspad bij de 

parkeerplaats en ga het eerste voetpad naar links in, dit draait later naar rechts 

4. Je loopt tegen een vaart aan, aan de andere kant van het water zie je het pad doorlopen, 

je kunt hier rechtsaf om het water over te gaan (links kan ook). Volg dit pad geruime tijd  

5. Bij een T splitsing ga je rechtsaf en volg je het fietspad geruime tijd.  
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6. Het fietspad maakt een ruime U bocht en buigt naar rechts. Het pad blijven volgen. 

7. Tot de volgende T splitsing, hier sla je linksaf richting de flats van Utrecht. Bij Fort de 

Gagel rechtsaf richting fort en met de bocht mee naar de drukke weg 

8. De drukke weg oversteken en rechtdoor een fietspad langs het water volgen (water aan de 

linkerhand houden). Dit is de Klopvaart 

9. Einde van het fietspad rechtsaf de Vecht geruime tijd volgen tot in het centrum van Oud 

Zuilen 

10. Weg blijven volgen met de Vecht aan de linkerhand. De rivier meandert hier en dit blijven 

volgen 

11. Brug in het centrum van Maarsen naar links oversteken en richting de kerk lopen 

12. Bij de kerk linksaf de Harmonieweg en vervolgens naar het Harmonieplein. Gaat over in de 

Kerkweg, je komt uit bij een rotonde. Bij de rotonde links richting Maarsenbroek 

13. Weg oversteken en de weg omhoog volgen, rechtsaf de weg over de brug volgen,  

14. Na de brug rechtsaf voetpad naar beneden. Kanaal aan de rechterhand houden. Linksaf 

richting het station lopen 
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