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Korenmolen Geesina
Deze korenmolen werd naar alle waarschijnlijkheid in 1853 gebouwd.
Tussen 1911 en 1998 was de molen eigendom van de familie Schuurman.
De molen werd tot 1941 ‘De Groene Kan’ genoemd. In dat jaar kreeg de molen na restauratie de
naam van de molenaarsvrouw Geesina.
Na een periode van verval werd de molen in 1968 gerestaureerd.
Nadat de molen een tijd nog in gebruik was geweest, werd de onderhoudstoestand gaandeweg
slechter zodat de nieuwe eigenaar, de Stichting De Utrechtse Molens, na aankoop in 1998, met een
omvangrijke restauratie begonnen is. Vanwege financiële problemen werd in 2000 de restauratie
gestaakt. Sinds enkele jaren is de Stichting De Utrechtse Molens verbonden aan Het Utrechts
Landschap: www.utrechtslandschap.nl
Op 22 december 2011 is de gerestaureerde kap geplaatst en zijn de roeden gestoken. Eerder was
de stelling weer aangebracht. Op 12 mei 2012, tijdens de Nationale Molendag, werd de molen
feestelijk heropend.
Fort de Gagel
Dit fort, dat dateert uit 1821, bestond in eerste instantie alleen uit aarden wallen met
opstelplaatsen voor het geschut.
In 1851 werd het versterkt met een ‘verdedigbaar wachthuis’ van 16 x 16 meter en muren van 1,5
meter dik. In 1880 werd het fort uitgebreid met een bomvrije kazerne.
Tegenwoordig heeft het fort, dat nog in goede staat verkeert, de monumentenstatus gekregen. De
eigenaar, gemeente Utrecht, verhuurt delen van het fort die nu worden gebruikt als
muziekoefenruimte en atelier.
Gagelbos en Noorderpark
In het kader van de Landinrichting Noorderpark is halverwege de jaren ‘90 van de vorige eeuw ten
noorden van Utrecht het Gagelbos aangelegd. Tien jaar later zijn de bossen en weiden voorzien
van recreatieve verbindingen voor fietsers, wandelaars en ruiters.
Het Noorderpark is totaal 5900 ha groot en bestaat grotendeels uit open veenlandschap en een
jong bos (met de toepasselijke naam ‘Babybos’).
Het Gagelbos is eigendom van Staatsbosbeheer, dat het bos, de omliggende natuurgebieden en de
wandelpaden beheert.
Fort Ruigenhoek
In de omgeving van Fort Ruigenhoek loopt de route vlak langs een aantal betonnen ‘Pyramides’
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze zijn gebouwd in de periode 1939/1940 en dienden als
schuilplaats voor de soldaten die de terreinen tussen de forten moesten verdedigen. Er zijn daartoe
in deze tijd ook loopgraven aangelegd. Ten zuiden van Fort Ruigenhoek is er één geconstrueerd.

