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Forten en landgoederen langs de Kromme Rijn 

Beschrijving 

Deze wandeling laat je kennis maken met een diversiteit van landschappen. Vanuit station 
Driebergen-Zeist lopen we eerst door een parklandschap met landgoederen. Via een golfbaan lopen 
we naar de rivier de Kromme Rijn. Daar is het landschap meer open. Via een aantal mooie 
landgoederen aan de rand van Utrecht lopen we naar Fort Vechten, hier opent het landschap nog 
meer en lopen we door een nieuw bos naar Houten. Een afwisselende wandeling door de diversiteit 
in het landschap. 

Route 

 

1. Het station aan de oostzijde verlaten en linksaf de weg naar Zeist kort volgen. Aan de 

linkerhand na de sportvelden linksaf gaan en vervolgens een weg volgen terug richting spoor 

(alle paden met verboden toegang negeren), linksaf door een hek gaan  

2. Rechtsaf een smal pad opgaan en aan het einde op de weg rechtsaf slaan 

3. Na een wetering linksaf gaan een graspad volgen 

4. Bij de volgende brug linksaf gaan richting een landgoed ga hier rechtdoor een voetpaadje op 

door een akker, volg dit (ga bij de bomenrij rechtsaf en loop door tot de volgende weg 

(Tiendweg) 

5. Ga hier kort links en dan rechtsaf een smal landbouwpad met een doodlopende weg bord. 
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6. Waar rechts de bosrand begint kun je een pad rechtsaf inslaan en dit pad volgen tot aan de 

spoorbaan. Hier het spoor geruime tijd volgen (spoor ligt links van je) 

7. Bij de Kromme Rijn rechtsaf gaan het jaagpad geruime tijd volgen, je moet een aantal 

bruggetjes over. Op een gegeven moment ga je de rivier over en volg je de rivier over de 

andere oever maar steeds over een jaagpad. 

8. Bij de jeugdherberg (koffie) ga je linksaf en loop je naar de provinciale weg. Ga rechtsaf het 

en volg kort deze weg. Bij de stoplichten linksaf onder de snelweg door 

9. Bij fort Vechten rechtsaf, je kunt onverhard langs de slotgracht lopen of over de weg (zolang 

je de snelweg maar aan je rechterhand houdt! 

10. Bij het fietspad dat linksaf gaat (richting Houten) ga je dit pad volgen of een van de vele 

wandelpaden wat door dit nieuwe bos (Nieuw Wulven) loopt naar de rand van Houten. Blijf de 

spoorbaan volgen naar het centrum van Houten (Het Rond). Hier is het station boven het plein 
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