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Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Breukelen: Vecht, Buitenplaatsen en Polders

Na de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal wandelt u door het centrum van Breukelen en langs het prachtige
kasteel Gunterstein. Daarachter ligt een stil bos en volgt de Proosdijpolder. Langs de Vecht wandelend geniet u van
de vele fraaie buitenplaatsen. Na een rondje om Fort Nieuwersluis, even langs dat kanaal en door het bosrijke
natuurgebied Over-Holland via het dorp weer naar het station. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA=Linksaf / RA=Rechtsaf / RD=Rechtdoor
Kijk regelmatig op het kaartje!

4. Let op!; Kort na de Vrijheidslaan
(van rechts) en vlak voor een bushalte

RA een asfaltwandelpad op. Dit pad
slingert met enige bochten in de
lengterichting van een openbaar
groengebied met een dierenparkje,
sportvelden en rechts waterpartijen.
Aan het einde van dit groengebied
LA over het linker voetpad van de
weg. Bij een picknickbank RA die
weg oversteken en RD, verderop
“Fietsstraat” langs een drukke weg
(Straatweg). Blijf deze volgen tot het
Brinkplein. Vanaf hier dezelfde route
terug naar het station; dus na de
kerk/ophaalbrug RA (Stationsweg)
en bij de volgende ophaalbrug LA
(Engel de Ruijterstraat). Voor het
tunneltje schuin naar rechts de trap
op, boven RA en de brug over. Na
de bocht bij de 3e lantaarnpaal de
weg oversteken en schuin naar
rechts over het trapvoetpad naar
beneden. Rechts aanhoudend de
weg volgen naar het station.

Uw ervaring met deze wandeling middels
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
wordt bijzonder op prijs gesteld!

2. Op het asfaltwegje LA en op het
kruispunt RD. Deze weg geruime tijd
volgen door het buurtschap Scheendijk met rechts van de weg diverse
jachthavens, woningen en ook wat
horeca. Aan het einde met de linkerbocht mee. Aan het einde, na een
knik in de weg, RA (Zandpad) met
links nu de Vecht. Deze weg blijven
volgen tot de brug in het dorp Nieuwersluis; eerst passeert u een Kazerne. Daar links die brug over, direct daarna LA, de volgende ophaalbrug over en RD.
3. Let op!; na hectometerpaaltje 11,5
bij een fietsoversteekplaats RA (een
smal dijkpaadje). Dit met een wijde
rechterbocht langs de fortgracht en
na een linkerbocht een recht stuk
langs de Angstel (grasdijk) helemaal
uitlopen. Aan het einde LA, langs het
kanaal. Na 500 meter weer LA, naar
beneden een hekje door; u passeert
ondertussen een bordje honden aan
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1. Verlaat het station via de trap,
beneden LA (fietspad), na de fietsenstalling schuin RA en wat verderop schuin links omhoog over een
voetpad/trap naar de brugoprit. De
weg oversteken en over het linkerpad de brug over. Kort na het brugdek LA trap naar beneden, daar
RA, gelijk LA en RD (Engel de Ruijterstraat). Voor de ophaalbrug RA
(Stationsweg) en bij de volgende
ophaalbrug LA. Tegenover de kerk
RA (Kerkbrink). Kruispunt RD (Brugstraat). Na de Vechtbrug schuin RD
(Laan van Gunterstein). In de linkerbocht RD! (door een hekje) RA en
direct LA; brede graslaan. Na een
brugje links aanhouden (smal pad),
na een rechterbochtje die brede
grasbaan RD oversteken en het
smalle pad vervolgen met kort daarna een linker bochtje. Op een Y-spl.
met de bocht mee naar rechts, op de
vijfsprong met rechts een bankje
LA en op een T-kruising RA; rechts
ziet u een sloot (Joep Verhoefpad,
staat verderop). Voor het weiland
LA, op de grasdijk RA, verderop
naar links een brugje over.

de lijn. Onderweg de veekering (een
draad) openen en sluiten! Op de kruising met een links/rechts knikje RD,
Op de verkeersweg RA (fietspad). Bij
ANWB-ww 17769 RA; fietspad. Even
voor het kanaal LA "Over-Holland" in
(grindpad). Kruising RD, met bocht
mee naar rechts, brug over, pad blijven volgen met verderop een bocht
naar links. Voor een weiland weer
naar links. Nu dit grindpad blijven volgen en nergens afslaan. Bij de verkeersweg RA en fietspad blijven volgen tot de bebouwing van Breukelen.
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