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Groene Wissels

Nr 156

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

Houten: Fort bij Vechten

Door het Kooikerspark en langs de Kooikerplas wandelt u door vele groenstroken naar de rand van Houten en maakt
vanaf daar een mooie wandeling door natuurgebied Nieuwe Wulven; een prachtig jong bosgebied op de grens van
Houten en Bunnik. Daarna wandelt u een rondje naar Fort bij Vechten. Het fort is op zondagen in het seizoen vrij
toegankelijk voor publiek van 11.00 tot 17.00 uur. Op het terras of binnen bent u welkom voor koffie, thee of fris en u
kunt ook deelnemen aan een rondleiding. Langs de andere kant van de Nieuwe Wulven wandelt u langs het spoor
weer terug naar het station. Heeft u geen zin in het fortrondje, dan kunt u de afstand met ruim twee km inkorten.
Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl

1. Verlaat het perron in het midden via
uitgang de Slinger; in het fietstransferium
is de uitgang achter u. Onder het station
RA. Kort daarna op het plein (Het Rond),
bij Aw69345 RD en na de brug met een
links/rechts-knikje RD; Kooikerseind (met
links van u een singel), verderop wordt
dit Kooikerspad. Na 300m, tegenover
huisnr 2 LA brugje over en met een links/
rechts-knikje RD; asfaltpad door een
stukje bos. 1e asfaltpad RA. Op het einde
met een rechts/links-knik een brugje over
en op de fietspadkruising RD; dan rechts
van u de brede singel en kort daarna
wandelt u achterlangs huizen. 1e brugje
RA en gelijk LA; asfaltpad in smalle bosstrook. Na een rechterbochtje LA, brugje
over en direct daarna RA; graspad met
rechts een grote plas. Kort daarna RD
over het asfaltpad langs een vissteiger.
Ongelijke kruising RA; asfaltpad langs
gazon, rechts nog steeds die grote plas
en de paden naar rechts negeren. Voor
een trapje met de linkerbocht mee en
gelijk RA; asfaltvoetpad langs fietspad.
Na de wegonderdoorgang, bij Aw17683
LA; asfaltwegje met links een trottoir.
2. Na 100m, bij Ap72194 LA (Bos Nieuwe Wulven). Na 50m, na het maskerbeeld schuin RA en blijf dit lange wandelpad volgen; onderweg (na een rechterbochtje langs een sloot) een pad naar
links negeren en na een linkerbocht loopt
u richting bosrand. Let op!, 50m voor dat
bos maakt uw pad een linkerbocht en
gaat u RD! over een graspad richting
bosrand. In de flauwe rechterbocht van
dit pad ook RD! naar die bosrand en
strak voor de sloot langs die bosrand
RA. Kruising schelpenpaadje bij bank
RD. Aan het einde LA; breed graspad
met ruiterstrook en sloot. Kruising schelpenpad bij boshoek RD. Aan het einde
RA; rechts van u een brede sloot. Let
op!, 30m voor het einde, bij een blauw
paaltje haaks LA; breed halfverhard lang
recht pad. Na 300m passeert u rechts
van u een stukje grasland. Op de kruising kort daarna (met picknickbank) RD
en al na 30m, nog voor de slootkruising
wat scherp RA; graspad met flauwe linkerbocht. Na een slootkruising maakt dit
pad een linkerbocht. Aan het einde op
het fietspad RA (slaat u het fortrondje
over, dan hier RA, na 20m LA en verder
lezen bij *1). Aan het einde, bij Ap72191
RA; voetpad rechts van de weg. Na 30m

asfalt bij Aw70940 RD en loop het asfaltwegje van ca 1km met links het fortbos en
rechts gras/akkerlanden helemaal uit.
3. Aan het einde op de Achterdijk LA en
voor het A-12 tunneltje ook LA. Volg het
fietspad langs de grote parkeerplaats links
daarvan. Op het "pleintje" RD richting Fort.
Gelijk na de linkerbocht (met daarin rechts
een bunkerrestant) LA; schelpengruispad.
Blijf dit pad volgen, verderop wordt het
een smal en daarna breed graspad langs
de fortgracht waar u langs blijft. Na een
flinke rechterbocht op een open grasplek
(hier ziet u links een asfaltwegje, ook een
naar een boerderij in de verte) LA, op dat
asfaltwegje bij paaltje met bordje 3 RA en
blijf dit asfaltwegje langs het fortgebied
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LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

volgen (u liep hier op de heenweg naar
het fort ook). Bij Aw70940 RD, na 30m
ziet u links ook het voetpad weer, eveneens van de heenweg naar het fort .
Op het 1e wegje LA (Fectiopad).
4. Na de hoogspanning/vaartkruising RA;
*1 brede grasweg. Na 50m LA; brede
grasweg, rechts een slootje. Voor het
ven LA, op het fietspad RA en na 50m,
dus na het ven RA; u bent dus om dat
ven gelopen. Blijf dit pad een kleine km
volgen (dus op kruisinkjes RD). Op het
fietspad RA en 30m na het brugje LA;
grassig paadje met bij een picknickbank
een rechterbocht. 50m daarna op de 1e
graspadenkruising RA en daarna (u ziet
hem al) verder gaan over het (datzelfde)
fietspad welke ruim voor het spoor een
linkerbocht maakt. Na het viaduct consequent de wegen strak langs het spoor
blijven volgen. Na een kleine km kunt u
bij de parkeergarage/C1000 RA naar het
perron of LA en na de onderdoorgang 2x
RA naar de ingang waar u bent begonnen, u komt dan nog even over dat leuke
plein (Het Rond, met horeca!) van de
heenweg.

Op de terugweg kunnen aan het einde
van de zomer de graspaden hinderlijk
dicht begroeid zijn. Door daar het
fietspad (blauwe lijn) te blijven volgen
kunt u deze makkelijk omzeilen.

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