NS Stationswandeling Maarssen

StationsOmmetje
Maarssen
Dorp aan de Vecht
Met deze leuke, korte wandeling maak je kennis met de
directe omgeving van Maarssen. Tweemaal loop je een
stukje langs het druk bevaren Amsterdam-Rijnkanaal.
Na door het gezellige centrum te zijn getrokken, kuier je
langs de Vecht en landgoed Doornburgh. Natuurlijk
krijg je de voor het oude Maarssen zo karakteristieke
Herengracht en Langegracht, met prachtige
herenhuizen langs de Vecht, te zien.

Meer gratis wandelroutes vind je op
www.ns.nl/reisjefit

6 km
door de
natuur
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2.

Start: Station Maarssen
Eind: Station Maarssen
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel 12345
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Uitgave: NS maart 2021 / versie 31-03-2021

Aan het einde de rotonde via de zebra's aan de linkerkant RD
overstekend de Kerkweg inlopen. In de rechterbocht van de weg
niet die bocht volgen maar RD blijven gaan (Harmonieplein), wat
verderop wordt dit een fietspad. Na een enkel bochtje aan het einde op
de Bolensteinsestraat RA en gelijk LA (Breedstraat) richting ophaalbrug,
die zie je al. Direct na die ophaalbrug over de Vecht LA (Herengracht), je
loopt nu aan de rechterkant van de Vecht, na huisnummer 22 wordt de
straat een wandelpad. Een eindje verderop zie je rechts het grasland
van landgoed Doornburgh (is het smeedijzeren toegangshek daarvan
open, dan kun je naar eigen inzicht een rondje door dat landgoed lopen).
3.

Kort na die graslanden ga je bij huisnummer 4 (en een oud
botenhuisje) een leuningloze brug over, direct na die brug RA
(Timmermanslaan, wordt na een stukje grind langs de huizen een
asfaltwegje). Aan het einde eerst de weg oversteken en aan de overkant
op het tegelpad RA, je loopt nu op de Diependaalsedijk, dat staat een
eindje verderop, blijf deze weg volgen. Bij de winkels op de 1e kruising
RA (Kaatsbaan). Vóór de ophaalbrug over de Vecht (daar was je al
eerder) LA, je loopt nu op de Langegracht met rechts de Vecht. Aan het
einde RA (Zandweg). Bij de brug RA die brug over, daarna niet de
linkerbocht van de weg volgen maar min of meer RD de Parkweg,
richting kerktoren volgen. Op de 1e kruising LA (Emmaweg).
4.
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Vanaf het perron met de trap naar boven en op de traverse LA (wil
je eerst nog even aan de koffie of naar de wc; op de travers
rechtsaf en naar beneden is aan de overkant van de weg horeca en
direct na de trap rechts om de hoek een wc). Na de traverse en de trap
naar beneden RD, volg de asfaltweg met links het AmsterdamRijnkanaal naar de hoge brug, die zie je al. Daar aangekomen bij het
blauw/witte fietsbordje de hellingbaan op, boven over de 1e hellingbaan
RA de brug op en daarop LA de brug over het kanaal over, let erop dat
je aan de linkerkant van de brug loopt! Kort na het brugdek, ter hoogte
van het 1e woonblok, LA de betontrap af, beneden LA en voor het
kanaal RA. Op de 1e straat, dat is even voor het bordje zone 30, RA
(Stationsweg).
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Aan het einde, onderweg op een kruising rechtdoor, RA
(Kerkweg). Voor een kleine kerk de linkerbocht van deze weg
volgen. Bij de rotonde deze aan de rechterkant oversteken, LA
achterlangs de rotonde via de zebra de Stationsweg oversteken, LA en
volg gelijk de rechterbocht. Volg nu het langzaam omhooggaande fietsen wandelpad. Bij de rotonde de rechterbocht volgen en de brug over
het kanaal over. Pas na het oversteken van het spoor onder je, iets
voorbij de brugleuning op de betontrap met witte leuningen RA naar
beneden, daar ook RA en volg wat verderop de linkerbocht van het
fietspad, links zie je een woonwijk (Waterstede) en rechts achter de
groene wand het spoor. Voor het donkere gebouw de linkerbocht volgen
en daarna aan het einde RA naar het station, dat is wat verderop naar
rechts de trap op.
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