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markering: open grijze pijl

parallelweg langs Koningin Wilhelminaweg volgen (de vaart aan uw
linkerhand!) gaat richting Utrecht. Als u bij de stoplichten rechtdoor gaat,
wandelt u richting Bilthoven. Steek in dat geval de Koningin Wilhelminaweg
over, ga meteen linksaf, fietspad. Na 15 m bij Y-2860 rechtsaf richting
Maartensdijk, Hilversum, de Bilt.
Horeca: geen mogelijkheden

Routebeschrijving verbindingslus Gagelpolder
Start knooppunt Fort de Gagel – Eind knooppunt Groenekan, 6 km
Vanaf route ‘Noorderpark-Rading’ richting Hollandse Rading:
Fort de Gagel aan linkerhand passeren, weg buigt naar rechts. Linksaf
over bruggetje, fietspad Noorderpark/Gagelbos in. Ter hoogte van een
elektriciteitsmast (einde bedrading) rechtsaf, half-verhard pad.
Vanaf route ‘Noorderpark-Rading’ richting Utrecht Zandbrug:
Onverhard pad langs water komt uit op asfaltfietspad: hier oversteken en
rechtdoor, half-verhard pad.
1. U volgt het pad dat door een jong bos en een ‘speelbos’ slingert.
Zijpaden negeren, steeds het brede pad volgen. Voorbij een picknickbankje
gaat u op een asfaltfietspad scherp linksaf. Einde rechtsaf, asfaltfietspad.
Na haakse bocht naar links en naar rechts, voor een weiland, linksaf,
bebouwing Overvecht de rug toekeren. Na ruim 800 m asfaltfietspad
rechtsaf. Na 500 m, vóór bosrand, pad met bocht naar rechts volgen. Na
800 m linksaf bruggetje over.
2. U passeert twee bunkers aan de rechterhand. Pad volgen tussen
waterpartijen door. Na een open stuk, bij bosperceel aan rechterhand gaat
u linksaf een graspad op. Langs inundatiesluis aan rechterhand (zie het
informatiebord: de sluis ligt aan de overzijde van het water). Voorbij
bunker gaat u op de asfaltweg linksaf.
3. Langs ingang Fort Ruigenhoek. Ruigenhoeksedijk volgen met
fortgracht aan linkerhand. Na 500 m rechtsaf fortgracht verlaten,
Ruigenhoeksedijk volgen. Na 1 km bereikt u de verkeerslichten in
Groenekan, knooppunt Groenekan.
Dit is het einde van deze verbindingslus. Hier kunt u de Utrecht te Voetwandellijn ‘Groenekan en verder’ oppakken in twee richtingen: rechtsaf,

Bushaltes:
Naar halte Fort de Gagel:
U-BUS 35: Halte ligt aan de andere zijde van het fort, langs de weg in de
richting van Maarssen (Gageldijk). Vanaf halte naar de route: loop om
fortgracht heen (aan uw linkerhand) naar ingang fort.
U-BUS 122: Halte ligt aan de andere zijde van het fort, langs de weg in de
richting van Westbroek (Burg. Huydecoperweg). Vanaf halte naar de route:
loop om fortgracht heen (aan uw linkerhand) naar ingang fort.
U-BUS 6, 9, 35 en 122 (Haltes Klopvaart): Bushaltes liggen langs de Rio
Brancodreef (6, 35 en 122) en de Sint Maartensdreef (9), direct aan de
route Noorderpark-Rading (Utrecht te voet: oranje pijl). Volg de oranje
pijlen tot halverwegen de Klopvaart.
Bushalte Centrum Groenekan: Halte ligt aan de route, bij de stoplichten.
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naar Fort de Gagel, etc. U kunt op dit knooppunt ook rechtdoor lopen:
fietspad oversteken en graspad volgen langs het water. In dat geval
wandelt u naar Westbroek en Hollandse Rading.
Horeca: geen mogelijkheden

Routebeschrijving verbindingslus Gagelpolder
Start knooppunt Groenekan – Eind knooppunt Fort de Gagel, 6 km
Vanaf route ‘Groenekan en verder’ richting Bilthoven:
Via parallelweg langs Koningin Wilhelminaweg (vaart aan rechterhand) gaat
u aan het eind bij de stoplichten linksaf, Ruigenhoeksedijk.
Vanaf route ‘Groenekan en verder’ richting Utrecht Maliebrug:
Koningin Wilhelminaweg oversteken bij de stoplichten en rechtdoor,
Ruigenhoeksedijk.
1. U volgt de Ruigenhoeksedijk circa 1 km. Aan het eind vóór Fort
Ruigenhoek linksaf, fortgracht aan rechterhand houden.
2. Voorbij ingang fort buigt Ruigenhoeksedijk naar links, wordt Kanonsdijk.
Ga hier rechtsaf tegenover het huis, graspad en bordje ‘Noorderpark
Gagelbos’. Direct linksaf, bunker aan rechterhand, graspad volgen. Voorbij
inundatiesluis (zie het informatiebord: de sluis ligt aan de overzijde van het
water) eerste pad rechtsaf. Volg dit pad langs twee bunkers.
3. Voorbij tweede bunker een bruggetje over. Direct rechtsaf asfaltfietspad
volgen. Na 800 m pad met haakse bocht naar links volgen. Einde, na 500
m, linksaf. Ruim 800 m rechtdoor richting bebouwing Overvecht.
Asfaltfietspad volgen met haakse bocht naar rechts, naar links en weer naar
rechts. Bij het eerste asfaltfietspad gaat u linksaf. Na circa 75 m scherp
rechtsaf bij een picknickbankje. U volgt het half-verharde pad dat door een
jong bos en op het einde door een ‘speelbos’ slingert. Zijpaden negeren,
steeds het brede pad volgen totdat u uitkomt op een asfaltfietspad ter
hoogte van een elektriciteitsmast.
Dit is knooppunt Fort de Gagel, van waar u de Utrecht te Voet-wandellijn
‘Noorderpark-Rading’ in twee verschillende richtingen kunt volgen. Linksaf
gaat naar de Noorderburg in Utrecht: even verderop een slagboom en
parkeerplaatsje links laten liggen. Voorbij bruggetje rechtsaf (Gageldijk)

Bushaltes:
Bushalte Centrum Groenekan: Halte ligt aan de route, bij de stoplichten.
Naar halte Fort de Gagel:
U-BUS 35: Halte ligt aan de andere zijde van het fort, langs de weg in de
richting van Maarssen (Gageldijk). Vanaf de route naar de halte: loop om
fortgracht heen (aan uw rechterhand). De halte ligt langs de Gageldijk
richting Maarssen.
U-BUS 122: Halte ligt aan de andere zijde van het fort, langs de weg in de
richting van Westbroek (Burg. Huydecoperweg). Vanaf de route naar de
halte: loop om fortgracht heen (aan uw rechterhand). Laat de Gageldijk
links liggen en loop richting Westbroek. De halte ligt langs de fortgracht.
U-BUS 6, 9, 35 en 122 (Haltes Klopvaart): Bushaltes liggen langs de Rio
Brancodreef (6, 35 en 122) en de Sint Maartensdreef (9), direct aan de
route Noorderpark-Rading (Utrecht te voet: oranje pijl). Volg de oranje
pijlen tot halverwegen de Klopvaart.
Openbaar vervoer:
WAAR
BUSLIJN/ ROUTE
TREIN
Start
U-BUS
Utrecht CS
55
Busstation
Centrumzijde
richting
Maartensdijk
Eind
U-BUS
Naar NS
35
Overvecht
Eind
U-BUS
Naar NS
122
Overvecht
Eind
U-BUS
Naar Utrecht
6, 9, 35
CS en NS
en 122
Utrecht
Overvecht

HALTE

FREQUENTIE

Centrum
Groenekan

2x per uur,
zo 1x per uur

Fort de Gagel
(Maarssen)
Fort de Gagel
(Utrecht)
Klopvaart
(haltes aan de Rio
Brancodreef en de
Sint Maartensdreef)

1x per uur
niet op zo
1x per uur
niet op zo
Meermalen
per uur.
Lijn 6 en 9
ook op zo.

4

Overstappen op andere Utrecht te Voet-wandellijnen:
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die wandelaars op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door gebruik te
maken van de beschrijving of door het wandelen van de route.
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