
Fiets/Puzzeltocht	  

Opgesteld	  ter	  gelegenheid	  van	  de	  Open	  Monumentendag	  1998,	  maar	  ook	  nu	  nog	  goed	  te	  
fietsen.	  De	  route	  is	  dezelfde	  als	  van	  de	  fietsroute	  "Steengoed".	  

Na	  uw	  bezoek	  aan	  de	  buitenplaats	  Goudestein,	  het	  Vechtstreek	  Museum	  in	  het	  Koetshuis	  
en	  de	  tentoonstellingen	  in	  en	  rond	  de	  Orangerie	  verlaat	  u	  het	  terrein	  via	  de	  parkeerplaats	  
en	  de	  Endelhovenlaan.	  Daarna	  gaat	  u	  linksaf	  de	  Diependaalsedijk	  op.	  U	  volgt	  deze	  tot	  de	  T-‐
splitsing	  en	  steekt	  linksaf	  de	  voorrangskruising	  over.	  Let	  op!!	  

U	  rijdt	  nu	  met	  de	  rivier	  de	  Vecht	  aan	  uw	  linkerhand.	  Blijf	  deze	  weg	  volgen.	  Na	  het	  passeren	  
van	  de	  buitenplaatsen	  Geesberge,	  Leeuwenburgh	  en	  Gansenhoef	  komt	  u	  bij	  Gansenhoeck	  
en	  de	  hier	  geplaatste	  theekoepel,	  die	  oorspronkelijk	  bij	  Vecht	  en	  Dijk	  stond.	  Uw	  weg	  
vervolgend	  bereikt	  u	  het	  als	  tegelbakkerij	  gestarte	  Cromwijck.	  

U	  moet	  nu	  doorfietsen	  naar	  Breukelen	  en	  daar	  de	  Vecht	  oversteken	  om	  vervolgens	  via	  de	  
Straatweg	  naar	  Maarssen	  terug	  te	  fietsen.	  Op	  een	  bepaald	  moment	  rechts	  ziet	  u	  de	  
voormalige	  steenbakkerij	  Vecht	  en	  Rijn.	  

U	  fietst	  verder	  richting	  Maarssen.	  Aan	  de	  overzijde	  ziet	  u	  eerst	  de	  
buitenplaats	  Vechtoever	  en	  haar	  theekoepel	  liggen	  en	  daarna	  tegenover	  de	  Algemene	  
Begraafplaats	  Goudestein.	  

Bij	  de	  eerste	  rotonde	  steekt	  u	  linksaf	  slaande	  de	  Straatweg	  weer	  over.	  U	  rijdt	  rechtdoor	  de	  
Bolensteinsestraat	  in.	  Bij	  het	  hek	  van	  ridderhofstad	  Bolenstein	  vervolgt	  u	  rechtsaf	  de	  
Bolensteinsestraat	  en	  rijdt	  door	  tot	  aan	  de	  neogotische	  RK-‐Heilig	  Hart	  kerk.	  

Voor	  de	  kerk	  slaat	  u	  linksaf	  en	  direct	  over	  de	  Kaatsbaanbrug	  rechtsaf	  de	  Langegracht	  op.	  De	  
rivier	  de	  Vecht	  heeft	  u	  nu	  aan	  uw	  rechterhand.	  U	  passeert	  de	  Nonnerie	  en	  Café	  Ome	  Klaas.	  
Bij	  de	  bocht	  tegenover	  EetHuys	  ten	  Tuck	  gaat	  u	  rechtsaf.	  

Steek	  nu	  voorzichtig	  de	  drukke	  Huis	  ten	  Boschsstraat	  over!!	  Blijf	  de	  Vecht	  volgen.	  

Even	  voorbij	  het	  viaduct	  van	  de	  Zuilense	  Ring,	  ligt	  	  de	  niewe	  wijk	  Opbuuren	  en	  verder	  op	  aan	  
uw	  linkerhand	  de	  boerderij	  Oostwaard.	  

U	  blijft	  de	  rivier	  volgen	  en	  fietst	  de	  bebouwing	  van	  Oud-‐Zuilen	  binnen.	  Het	  eerste	  pand	  aan	  
uw	  linkerhand	  is	  Diedrichstein.	  Even	  verderop	  rechts	  vindt	  u	  De	  Blauwe	  Oven.	  

Aan	  het	  einde	  van	  de	  Dorpsstraat	  slaat	  u	  bij	  de	  brug	  rechtsaf.	  U	  neemt	  de	  tweede	  weg	  
rechts,	  de	  Laan	  van	  Zuylenveld	  en	  vindt	  hier	  aan	  het	  einde	  rechts	  Zuylenveld.	  

Hierna	  fietst	  u	  terug	  naar	  de	  brug	  en	  slaat	  rechtsaf.	  Vrijwel	  direct	  links	  ziet	  u	  eerst	  de	  
oprijlaan	  tot	  Slot	  Zuylen	  en	  daarna	  het	  voormalige	  NH-‐kerkje.	  

U	  fietst	  door	  langs	  de	  Vecht	  en	  slaat	  links	  de	  Slotlaan	  in.	  Aan	  het	  einde	  hiervan	  weer	  links.	  



U	  passeert	  bij	  het	  witte	  hek	  Slot	  Zuylen	  nu	  aan	  uw	  linkerhand.	  Na	  het	  Kerkhoflaantje	  ligt	  
links	  de	  Begraafplaats	  Oud-‐Zuilen.	  De	  Groeneweg	  vervolgend	  slaat	  u	  bij	  de	  Molens	  rechtsaf.	  
Nu	  het	  viaduct	  onderdoor	  en	  vrijwel	  direct	  linksaf	  de	  Tuinbouwweg	  op.	  Blijf	  deze	  volgen.	  

Let	  op!!.	  Bij	  de	  verkeerslichten	  bij	  de	  drukke	  kruising	  met	  de	  Maarsseveense	  Vaart	  steekt	  u	  
deze	  over.	  U	  vervolgt	  uw	  weg	  linksaf	  over	  het	  fietspad	  langs	  de	  vrijwel	  gedempte	  vaart.	  

Bij	  de	  volgende	  drukke	  verkeerslichten	  steekt	  u	  de	  Plesmanlaan	  over	  en	  volgt	  door	  de	  
nieuwbouw	  de	  hier	  geheel	  gedempte	  Maarsseveensevaart.	  

Aan	  het	  einde	  slaat	  u	  rechtsaf	  en	  volgt	  daarna	  vrijwel	  direct	  links	  de	  Nassaustraat.	  Deze	  gaat	  
over	  in	  de	  Diependaalsedijk.	  Na	  de	  kruising	  met	  de	  Kaatsbaan	  ziet	  u	  aan	  uw	  linkerhand	  de	  
tuinmuur	  van	  Doornburgh.	  U	  laat	  de	  Timmermanslaan	  links	  liggen	  en	  even	  verderop	  fietst	  u	  
het	  hek	  van	  Goudestein	  weer	  binnen.	  

	  

In	  het	  pand	  van	  het	  restaurant	  halverwege	  de	  Langegracht	  zat	  vroeger	  een	  ander	  bedrijf.	  
Was	  dit	  een:	  
a.	  confiseur	  
b.	  cuisinier	  
c.	  beide	  
	  
Het	  laatste	  pand	  voor	  de	  Vechtensteinlaan,	  naast	  het	  Jodenpaaltje	  heet	  Overkerck.	  
Dit	  is	  gebouwd	  in:	  
a.	  1161	  
b.	  1661	  
c.	  1616	  
	  
Nu	  ziet	  u	  tegenover	  de	  overtuin	  een	  huis	  met	  mooie	  groene	  dakpannen.	  
Dit	  huis	  heet:	  
a.	  Vechtenstein	  
b.	  Vechtestein	  
c.	  Vechtenstijn	  
	  
Even	  voor	  het	  viaduct	  van	  de	  rondweg	  is	  aan	  de	  overkant	  van	  de	  Vecht	  een	  huis	  te	  zien.	  Een	  
gedeelte	  van	  de	  beschoeiing	  is	  vernieuwd.	  Hier	  stond	  vroeger	  een	  theekoepel.	  
Deze	  staat	  nu	  bij:	  
a.	  Leeuwenburg	  
b.	  Gansenhoef	  
c.	  Gansenhoeck	  
	  
De	  boerderij	  Oostwaard	  ligt	  op	  een	  heuveltje.	  Deze	  is	  ontstaan	  door:	  



a.	  natuurlijke	  terp	  
b.	  afgraven	  van	  het	  omringende	  land	  
c.	  opgehoogd	  vanwege	  hoog	  water	  
	  
Het	  huis	  De	  Blauwe	  Oven	  was	  vroeger	  een	  pannenbakkerij.	  Een	  paar	  van	  deze	  blauwe	  
pannen	  zijn	  boven	  de	  voordeur	  bevestigd.	  
Zijn	  dit	  er:	  
a.	  twee	  
b.	  drie	  
c.	  vier	  
	  
Slot	  Zuylen	  bezit	  een	  zogenaamde	  slangenmuur.	  Deze	  muur	  houdt	  de	  warmte	  vast,	  zodat	  er	  
tropische	  gewassen	  tegenaan	  geteeld	  kunnen	  worden.	  	  
Hoeveel	  bochten	  heeft	  deze	  muur:	  
a.	  19	  
b.	  24	  
c.	  25	  
	  
Op	  de	  Begraafplaats	  Oud-‐Zuilen	  is	  behalve	  de	  familie	  van	  Slot	  Zuylen	  ook	  een	  ander	  
beroemd	  persoon	  begraven.	  Was	  deze:	  
a.	  burgemeester	  van	  Maarssen	  
b.	  priester	  
c.	  hoogleraar	  
	  
De	  Zuilense	  molens	  zijn	  de	  grote	  Westbroeker	  Poldermolen	  en	  de	  kleine	  
PoldermolenBuitenweg.	  Ze	  zijn	  nog	  regelmatig	  in	  gebruik.	  
De	  kleinste	  molen	  is	  een:	  
a.	  achtkante	  grondzeiler	  
b.	  torenmolen	  
c.	  wipwatermolen	  

	  


