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DE KONINGSROUTE 45-75 km 
Start: Goudestein, Diependaalsedijk 19 in Maarssen-dorp. 
 
Deze fietsroute leidt u door de 12 pittoreske kernen van de gemeente Stichtse Vecht, ‘het 
buiten van de Randstad’. U komt langs tientallen markante plekken die een relatie 
hebben met ons Koningshuis. Daarnaast geniet u onderweg van de gevarieerde natuur, 
talloze bezienswaardigheden als historische buitenplaatsen en kastelen en gezellige 
horeca en winkels! 
De Koningsroute is een symbolisch cadeau van de gemeente Stichtse Vecht aan prins Willem 
Alexander en prinses Maxima ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013.  
De gemeente Stichtse Vecht heet u vorstelijk welkom! 
 
De route is 75 km. lang en is af te korten door ter hoogte van Breukelen, Nieuwersluis of Vreeland door te 
steken. Deze afkortingsroutes zijn aangegeven op de kaart en in de tekst. U kunt de route op elk gewenste plaats 
in het traject starten. De tekst begin bij Goudestein. 
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De Koningsroute 
 

De Beatrixboom bij Goudestein  
           Adres: Diependaalsedijk 19 Maarssen 
 

Natuurlijk staat bij Goudestein, de fraaie buitenplaats waar burgemeester en wethouders van de 
gemeente Stichtse Vecht kantoor houden, een herinneringsboom aan een van onze vorstinnen. En wel 
van koningin Beatrix, geplant bij haar 50ste verjaardag in 1988. Door het hele land werden toen 
dergelijke herinneringsbomen geplaatst. Het planten van bomen bij inhuldigingen, geboortes, 
huwelijken en sterfte van leden van het koningshuis begon bij de inhuldiging van koningin 
Wilhelmina in 1898 en werd voortgezet bij het aantreden van koningin Juliana in 1948. De 
herdenkingsboom bij Goudestein werd geplant in de buurt van het grote toegangshek aan de 
Diependaalsedijk, maar werd een paar jaar geleden verplaatst naar de huidige plek, naast het 
Vechtstreekmuseum. 
 
Tip: Breng zeker een bezoek aan het Vechtstreekmuseum! De vaste collectie vertelt u alles over de 
ontwikkeling van buitenplaatsen aan de Vecht en er zijn altijd bijzondere wisselexposities. 
www.vechtstreekmuseum.nl 
 

Verlaat het park via de parkzijde aan de achterkant van Goudestein. Sla rechtsaf de Diependaalsedijk 
op en de neem eerste grote weg rechts, winkelstraat de Kaatsbaan. Op de splitsing met de 
Langegracht linksaf slaan en de weg vervolgen. Een mooie kennismaking met het sfeervolle historisch 
centrum van Maarssen, waarin monumenten, winkels en horeca elkaar afwisselen.  
Steek de Huys ten Boschstraat over. Voorbij het eerste huis aan uw rechterhand, achter nummer 38, 
was vroeger een Koninklijk bedrijf gevestigd: Rijtuigfabriek NieuwHoop. 

 
 Rijtuigfabriek NieuwHoop 

Adres: Zandweg 38, Maarssen 
 

Koning Willem II gaf de Maarssense rijtuigfabriek NieuwHoop van Gerrit Soeders in 1839 het 
predikaat ‘Hofleverancier’. Vlak daarna mocht de fabriek de Koninklijke treinwagon fabriceren. Een 
letterlijke kroon op het werk van Soeders, die met zijn bedrijf in de eerste helft van de 19de eeuw 
uitgroeide tot een van de voornaamste rijtuigfabrieken van Nederland met een ruim assortiment aan 
koetsen, waar ruim 100 ambachtslieden werkzaam waren. Na de opening in 1839 van de eerste 
spoorlijn van Nederland breidde Soeders zijn activiteiten uit met de bouw van treinwagons. Zo is hier 
De Arend gemaakt, de eerste stoomlocomotief van Nederland. De fabriek is nagebouwd in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. In 1854 opende de tweede Spoorlijn, van Amsterdam naar Utrecht. 
Door de gunstige ligging van Maarssen aan deze spoorweg en aan het in 1892 geopende 
Merwedekanaal (nu: Amsterdam-Rijnkanaal) nam de industrialisatie van Maarssen een grote vlucht. 
Aan het kanaal vestigden zich vele bedrijven, waarvan twee het predikaat ‘Koninklijk’ zouden 
verkrijgen: Metaalbedrijf Bammens (2000) en Zwaardemaker, later overgenomen door De Ruyter 
(1985). 
 

Vervolg de Zandweg tot in Oud Zuilen. Schuin tegenover de brug ligt de oprit naar Slot Zuylen. Dit 
kasteelmuseum is absoluut een bezoek waard. www.slotzuylen.nl 
 

Slot Zuylen,  
Adres: Toernooiveld 1, Oud Zuilen 
 

De banden tussen de familie Van Tuyll van Serooskerken die van 1665 tot 1952 op slot Zuylen 
woonde en de Koninklijke familie zijn altijd erg nauw geweest. Zowel Koning Willem I als Willem 
II hadden een Van Tuyll uit Zuilen als kamerheer. F.C.C. van Tuyll was opperkamerheer bij koningin 
Juliana, zijn zoon was adjudant bij koningin Juliana en intendant bij koningin Beatrix. Zodoende 
kwamen de leden van het Koninklijk huis regelmatig op privébezoek op slot Zuylen. Op 18 maart 1986 
was Prins Claus te gast op Slot Zuylen. Hij heropende het kasteel na een ingrijpende interne 
restauratie. De Oranjegezindheid van de Van Tuylls blijkt ook uit het feit dat de allereerste 
tentoonstelling in het kasteelmuseum in 1984 de titel droeg: “Herinneringen aan Oranjevorsten 
bewaard op Utrechtse kastelen”. 
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Keer terug naar de Dorpsstraat en sla linksaf. Tegenover de kerk, aan de overkant van de Vecht, staat 
een Wilhelminaboom in het weiland. 
 

 
  Wilhelminaboom Oud Zuilen 
 

Op dit weiland werd op 31 augustus 1898 een Koningslinde geplant ter gelegenheid van de 
inhuldiging van koningin Wilhelmina. ’s Ochtends was er eerst voor alle dorpelingen een dienst 
geweest in de Hervormde kerk, waarna de schoolkinderen getrakteerd werden en een gedenkpenning 
kregen. Ook gaven de kinderen nog een voorstelling over de kroningsplechtigheid. Hierna werd de 
boom geplant “waarbij verschillende personen zoo in vervoering geraakten, dat zij de vaderlandsche 
liederen aanhieven”. 
Die dag werden er op heel veel plaatsen in het land Wilhelminabomen geplant. Lang niet allemaal zijn 
zij bewaard gebleven: soms ging de boom dood en soms bleek de locatie achteraf verkeerd gekozen 
en werd de boom geveld. De boom in Oud Zuilen is in 2005 ter ziele gegaan, waarna de huidige linde 
geplaatst werd.  
 
Vervolg de Dorpsstraat en sla voorbij het slot linksaf. Hierna weer linksaf de Groeneweg op tot aan de 
Nedereindse Vaart. Hier slaat u rechtsaf, en volgt u het fietspad richting knooppunt 47. U fietst langs 
de korte kant van de Kleine Plas van de Maarsseveense Plassen. 

 
Maarsseveense Plassen 

 
Hier liggen de Maarsseveense plassen, een recreatiegebied dat rond 1965 tot stand is 

gekomen toen zand gebaggerd werd om de Utrechtse wijken Overvecht en Lage Weide aan te leggen. 
Koningin Juliana bracht hier in 1967 een bezoek ter gelegenheid van de ruilverkaveling en de 
opening van het Recreatiecentrum Maarsseveense plassen. Tien jaar later, op 28 april 1977, bracht 
Prinses Margriet in dit recreatiecentrum een bezoek aan patiënten van het Utrechtse verpleeghuis 
Rosendael die hier een stop hielden tijdens hun jaarlijkse rondrit. Prinses Margriet was eregast en 
werd hier voorgesteld aan enkele vrijwilligers en aan de burgemeesters van Utrecht en Maarssen, de 
heren Vonhoff en Waverijn. De sfeer was optimaal, met “de muziek en de plezierige gesprekken die 
de prinses met de vrijwilligers en patiënten voerde”, aldus de krant.  
De Maarsseveense Plassen bieden het hele jaar door recreatiemogelijkheden voor jong en oud, van 
survival tot wellness, van strand tot vissen of zwemmen. www.recreatiemiddennederland.nl 
 
Op het kruispunt met de Herenweg linksaf slaan. Na 800 meter ligt Fort Maarsseveen aan uw 
rechterhand. 
 

Fort Maarsseveen-C-Fordt 
Adres: Herenweg 3, 3602 AM Maarssen 

 
Fort Maarsseveen is een van de vele forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie 
die op initiatief van Koning Willem I vanaf 1815 werd aangelegd. De Vecht vormt als het ware de 
ruggengraat van het noordelijk deel van de Waterlinie, die in zijn geheel van Muiden tot aan de 
Biesbosch loopt. Een strook van een paar kilometer breed kon door middel van een ingenieus systeem 
van sluizen onder water worden gezet om de vijand de weg te belemmeren. De Linie verloor zijn 
functie toen bij oorlogsvoering vliegtuigen werden ingezet, die over de watervlakten konden 
heenvliegen. Veel forten krijgen nu een andere bestemming. Dit fort is Cultuurfort geworden, een 
duurzame broedplaats voor kunst en cultuur. Bovenop dit fort is het hoogste uitkijkpunt van de 
omgeving. Vanaf de “Koningstroon” is er een prachtig uitzicht over de vrije schootsvelden en de 
polders. www.c-fordt.nl 
 
Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf de Maarsseveensevaart op. Neem de eerste rechts (Oudedijk) en na 
850 meter de eerste links (Nedereindse Vaart). U fietst nu door de Molenpolder, een uniek 
verveningsgebied. Door het afgraven van veen ontstond een patroon van pet- of trekgaten 
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(uitgebaggerde sloten) en legakkers (om het veen te laten drogen) Hier groeien de petgaten 
langzaam weer dicht met trilveen. Verlanding heet dit proces. Staatsbosbeheer kapt hier om de 
verschillende stadia van verlanding in stand te houden.  
 
Sla de eerste linksaf, de Heuvellaan. U passeert Streekmuseum Vredegoed op nummer 7. Hier is in 
verschillende ingerichte kamers een grote collectie plattelands- en boerenvoorwerpen te zien. Ga hier 
beslist even binnenkijken als het open is! www.vredegoed.nl 
 

Erepoort in Tienhoven 
Stoppunt: Heuvellaan 7, Streekmusem Vredegoed 

 
Het 30-jarig jubileum van koningin Wilhelmina in 1928 werd in heel Nederland groots gevierd. 
Oranjeverenigingen en gemeenten putten zich uit in de organisatie van festiviteiten als optochten, 
muziekuitvoeringen, spelletjes, etalagewedstrijden en straatversieringen. Tienhoven vierde sinds jaar 
en dag (en nu nog) Koninklijke feesten samen met Oud Maarsseveen en Breukeleveen. In Tienhoven 
en Breukeleveen werd een ereboog gebouwd die versierd werd met takken, bloemen, foto’s, vlaggen 
en huldebetuigingen. De Tienhovense boog stond ter hoogte van Looijdijk 17, die in Breukeleveen 
voor de kruidenierswinkel van Evert de Graaf, ‘de toko’. Er werd goed uitgepakt tijdens de feestdagen. 
Bij de Kinderdag was zelfs een olifanten- en kamelenvoorstelling. In de jaren 1960 kreeg Tienhoven 
regelmatig koninklijk bezoek. Koningin Juliana bezocht hier dan haar studievriendin mevrouw Voet-
Eggink die aan de Dwarsdijk 22 woonde. 
 

U vervolgt de weg door het dorp Tienhoven. Aan het einde van de weg slaat u linksaf de Nieuweweg 
op. Deze loopt parallel aan de Loosdrechtse plassen. Links ligt de Bethunepolder, de polder met de 
grootste kwel ter wereld. Maar liefst 1000 liter water kwelt hier per seconde op. 1/3 van de 
Amsterdamse bevolking ontvangt zijn drinkwater uit deze polder.  
 
 

Ter hoogte van Fort Tienhoven kunt u kiezen of u langs Zwembad De Meent wilt fietsen of langs 
kasteel Nijenrode. 
 
Voor De Meent: Ga voor het fort rechtsaf de fietsbrug over. Op de volgende kruising ligt rechts het 
Natuurzwembad De Meent. 

 
Zwembad De Meent 
Adres: De Meent 1, Breukelen 

 
Natuurzwembad De Meent is in 1929 geopend door koningin Juliana en is het oudste nog in 
gebruik zijnde buitenbad van Nederland. Het is onderdeel van de trekgaten aan de westkant van de 
Loosdrechtse plassen. Het bad wordt, net als zoveel initiatieven in Stichtse Vecht, geheel draaiende 
gehouden door vrijwilligers en gesteund door de lokale middenstand. Door deze belangeloze inzet is 
De Meent in 2013 voorgedragen bij de Kroonappelverkiezing van het Oranjefonds. 
 

 
Voor het vervolg van de route, sla tegenover het zwembad linksaf, de Laan van Gunterstein in. U 
komt dan uit bij de brug in Breukelen. Zie verder: Boom en Bosch. 
 
Voor Nijenrode. Fiets bij fort Tienhoven rechtdoor tot aan de Vecht. U komt uit bij de 
Kraaijenestersluis. 

 
    Kraaijenestersluis 
 

De Kraaijenestersluis tussen het Tienhovens Kanaal en de Vecht stond op een bijzondere manier 
centraal bij de viering van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948. De 
buurtbewoners hadden een ereboog over de brug gemaakt, versierd met groene takken en papieren 
rozen. Het water in de sluis was dermate opgestuwd, dat er een waterval ontstond over de 
sluisdeuren. Deze werd ’s avonds verlicht, tijdens de feestelijke avond vol muziek en dans. De sluis is 
een van de drie schutsluizen tussen de Vecht en de Loosdrechtse Plassen. Deze sluis dateert 
aanvankelijk al uit de 14de eeuw!  
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Sla voor de Vecht gekomen rechtsaf. Na 700 meter ziet u links het majestueuze kasteel Nijenrode 
liggen. De bouw hiervan begon al in 1275 op nieuw gerooide (‘Nije- rode’) grond. 

 
Nijenrode 
Adres: Straatweg 25, 3621 BG Breukelen 

 
Kasteel Nijenrode heeft de afgelopen 75 jaar regelmatig leden van ons Koningshuis mogen 
verwelkomen. Prins Bernhard was geregeld te gast bij de kunsthandelaar Jacques Goudstikker, 
eigenaar van het kasteel van 1930 tot 1945. Hier stelde hij zijn beroemde kunstcollectie ten toon. In 
1946 was prins Bernhard mede oprichter van de ‘Stichting Nederlands Opleidingsinstituut voor den 
Buitenlandschen dienst’, later Nyenrode Business Universiteit (de enige private universiteit van 
Nederland). Hij was tot aan zijn overlijden in 2004 ook erevoorzitter en beschermheer. Deze rol nam 
de Prins uiterst serieus. Zeker in de eerste jaren kwam hij regelmatig de ontwikkeling van de 
toenmalige studenten volgen. Daarnaast sprak hij bij diverse gelegenheden zoals het 40-jarig bestaan 
van Nijenrode en opende samen met koningin Juliana in 1956 het Plesmanpaviljoen. Ook prins 
Claus heeft Nyenrode meermalen bezocht. Prinses Laurentien opende in 2004 het symposium bij 
de Dag van de Alfabetisering en in 2011 sprak prinses Maxima tijdens een conferentie over 
duurzaamheid in de financiële sector. Bij deze gelegenheid ontving zij de Postma Prijs. 
 
Vervolg het Zandpad. U komt nu in Breukelen. Hier slaat u linksaf de brug over het gezellige dorp in 
met alle ingrediënten voor een aangename pauze (terrassen, restaurants, winkels en fraaie 
monumenten). 
Sla over de brug op de kruising linksaf de Dannestraat in. U rijdt tegen de ingang van het park van 
Boom en Bosch, het voormalige gemeentehuis van Breukelen. In het park kunt u een leuk ommetje 
lopen, net als de Koninklijke familie dat deed in 1987. 
 

Boom en Bosch: Koninginnedag 1987 Breukelen 
Adres: Markt 13, 3621 AB Breukelen 
 

Koningin Beatrix vierde Koninginnedag 1987 in Breukelen, samen met prins Claus, prins Willem-
Alexander, prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven, prins Pieter-Christiaan, prins 
Floris en prins Constantijn. Het hele dorp was versierd en er waren natuurlijk allerlei activiteiten 
georganiseerd, zoals tobbedansen, ballet, kinderspelen en muzikale optredens. De plaatselijke jeugd 
bracht een Koninginnedaglied ten gehore en vier van de prinsen deden mee aan een roeiwedstrijd 
tussen de gemeenteraad en de Oranjevereniging. De Koninklijke familie werd rondgeleid door de 
Commissaris van de Koningin voor de provincie Utrecht, jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland en de 
burgemeester van Breukelen, H.A. van Zwieten. Op het motorjacht ‘Breukelen’ werd een tocht over de 
Vecht gemaakt. Er werd aangemeerd bij Boom en Bosch, het toenmalige gemeentehuis van 
Breukelen. De hele dag werd integraal uitgezonden via de NOS.  
 

Fiets door en hou op de Rijksstraatweg rechts aan. Sla over de brug rechts de Kerkbrink op, met een 
overvloed aan gezellige terrassen en winkels. Ga rechtdoor de Brugstraat in. Over de Vechtbrug slaat 
u linksaf.  
Na 2 kilometer ziet u aan de overkant van de Vecht de buitenplaats Overholland liggen, herkenbaar 
aan een fraai waterhek aan de Vecht. 
 
   

Overholland, bezoek Koningin-moeder Emma  
Adres: Rijksstraatweg 14, 3631 AC Nieuwersluis 
 

Op 29 juni 1929 was koningin-moeder Emma te gast op een historisch tuinfeest op Overholland. 
Dit was georganiseerd om de 250 jaar durende staatkundige band tussen Nederland en Indië te 
vieren. De opbrengst was ten bate van een nationaal geschenk, een sanatorium voor 
tuberculoselijders op Minahassa (Celebes). Het was een en al pracht en praal wat de klok sloeg. 
Tientallen hoogwaardigheidsbekleders uit Nederland en Nederlands Indië waren aanwezig, De gasten 
waren in schitterende historische kostuums gekleed en hadden een rol toebedeeld gekregen in de 
uitbeelding van een historisch verhaal uit dat zich op Overholland had afgespeeld, namelijk de 
ontvangst in 1689 van de Oud Gouverneur van de Molukken bij Jacob Poppe, eigenaar van 
Overholland.  
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Vervolg de weg. Voorbij Overholland liggen nog drie fraaie buitenplaatsen. Dit deel van de Vecht 
wordt ook wel Mennistenhemel genoemd omdat de bouwheren van deze buitens Doopsgezind 
(Mennist) waren. U passeert rechts natuurzwembad Zwemlust.  
 
In Nieuwersluis gekomen ligt rechts de voormalige Koning Willem III kazerne 
  

Koning Willem III kazerne  
Adres: Zandpad 3, 3631 NK Nieuwersluis 
 

Toen fort Nieuwersluis (aan de overkant van de Vecht gelegen) halverwege de 19de eeuw in belang 
toenam, besloot de Minister van Oorlog tot de bouw van een nieuw kazernecomplex. Deze locatie was 
ideaal: op het terrein van het fort, vlakbij de spoorweg Amsterdam-Utrecht en het station Loenen-
Nieuwersluis. Omdat er een tekort was aan kaderpersoneel zouden hier pupillen worden opgeleid. De 
bouw duurde van 1878 tot 1881. Niet alleen de naam van het complex –Koning Willem III kazerne- 
herinnert aan de koning, ook het Rijkswapen en de diverse inscripties. De naam was een eerbetoon 
aan Willem III, die regeerde van 1849 tot 1890.  
De Pupillenschool werd al in 1896 opgeheven. Later werd het gebouw onder meer militaire 
strafgevangenis voor b.v. dienstweigeraars, nu is het vrouwengevangenis.  
 
Hier kunt u kiezen voor de afkorting in de route. Ga dan over de brug linksaf en sla na 770 meter bij 
de bushalte rechtsaf het Laantje van Overholland in. U komt uit bij het fietspontje over het 
Amsterdam Rijnkanaal. Zie verder: Nieuwer ter Aa. 
 
Voor de hele route:  
Vervolg de Mijndensedijk aan de oostkant van de Vecht.  
U komt over de Mijndensesluis. Deze voert naar de Loosdrechtse Plassen. Hier hebben vele leden van 
de Oranjefamilie een sterke band mee.  

 
   Mijndense sluis/Loosdrechtse Plassen 
 

De Loosdrechtse Plassen zijn vaak door leden van ons Koningshuis bezocht. Veel Oranjes zijn fervente 
watersportliefhebbers! Al in 1910, kort na de ontdekking van Loosdrecht als recreatiegebied, bracht 
koningin-moeder Emma hier een bezoek. In 1917 volgde koningin Wilhelmina er nauwgezet 
militaire oefeningen van de groep Nieuwersluis die plaats vonden in het kader van de mobilisatie in de 
Eerste Wereldoorlog. De plassen en de Vecht vormden immers een belangrijk onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op de Koninklijke Watersportvereniging Loosdrecht was prins Hendrik 
in 1919 te gast. Koningin Wilhelmina verleende de vereniging in 1937 het predicaat ‘Koninklijk’. 
Koningin Beatrix is al sinds 1954 lid van ‘De Vereeniging’ en zeilde hier veel met haar zusjes Irene 
en Margriet. Ook in later jaren waren zij en prins Claus hier te gast, evenals prinses Juliana.  
De Loosdrechtse plassen zijn ontstaan door turfwinning. Zij bieden maar liefst 650 hectare fantastisch 
waterrecreatiegebied!  
 
Vervolg de weg. U komt aan bij Loenen. Dit dorp wordt niet voor niets de ‘Parel van de Vechtstreek’ 
genoemd. Maar liefst 220 monumenten, een prachtige gotische kerk en wel zeven restaurants telt het 
dorp, goed voor een royale pit-stop!  
Sla voorbij de buitenplaats Bijdorp linksaf de Brugstraat in. Sla over de brug de eerste weg rechtsaf. U 
bent nu in de Dorpsstraat, bij de Nederlands Hervormde Kerk. 
 

 
     Dorpsstraat Loenen 
 

In 1983 bracht Koningin Beatrix een werkbezoek aan het westelijk weidegebied van Utrecht. Zij 
bezocht toen ook Loenen. Heel het dorp was in feeststemming en liep uit om de Koningin toe te 
juichen. Kinderen hadden een erehaag gemaakt langs de kerk op de route die de Koningin wandelde 
door dit fraaie dorp. Ook bracht zij een bezoek aan het klooster van de Franciscanesser nonnen in de 
voormalige buitenplaats Beek & Hoff. Het klooster zou in 1995 gekocht worden door de gemeente 
Loenen om er het gemeentehuis in te vestigen. U passeert het iets verder in de Dorpsstraat.  
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Fiets de Dorpsstraat door. Voorbij Beek & Hoff slaat u linksaf en vervolgens weer linksaf, de Molendijk 
op. Deze komt uit op de Rijksstraatweg. Volg deze rechtdoor. Op de hoek bij de Rabobank, aan uw 
linkerhand, staat een grote beukeboom. 

 
     Wilhelminaboom Loenen 
 

In 1898 plantte de gemeente Loenen een rode beuk ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin 
Wilhelmina. Dit landelijk groots gevierde feest vond plaats op haar 18de verjaardag, 31 augustus 
1898. Als locatie voor deze boom werd gekozen voor het schoolplein van de openbare school aan de 
Rijksstraatweg 98-102. De openbare school werd in 1970 als brandweerkazerne in gebruik genomen 
en is nu verdeeld in drie appartementen. In het archief van Loenen bevinden zich nog alle nota’s van 
toeleveranciers voor de boom en het bijbehorende hek. Zo weten we dat de beuk vijf gulden kostte 
en dat hij voor vijfenzeventig cent tevens werd ‘geplant en ingepakt’. Om de boom werd een rond 
ijzeren hek op een gemetselde onderkant geplaatst, gemaakt door lokale ambachtslieden. Al met al 
kostte het hek ruim 200 gulden, aanzienlijk meer dan de boom! Helaas is het hek in de loop van de 
tijd verdwenen.  
 
 
Sla de eerste weg linksaf, de Cronenburgerlaan en vervolgens linksaf de Dorpsstraat in. Op de 
kruising rechtsaf de Brugstraat in. Steek de brug over en sla linksaf. 
Aan de overkant van de Vecht ziet u korenmolen De Hoop, die nog altijd maalt op zaterdag en ter 
plekke haar producten verkoopt. www.molenloenen.nl 
Naast de molen is de Loswal.  

 
Loswal 
 

De loswal was een ideale op- en afstapplek voor de Koninklijke familie toen zij in 1954 een paar 
dagen in Loenen doorbrachten. Koningin Juliana, Prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en 
Irene verbleven op het Koninklijk jacht Piet Hein, het Nationaal Huwelijksgeschenk dat het koninklijk 
paar in 1949 had ontvangen. Iedere dag werd de familie in een mahoniehouten Riva (een Italiaans 
model motorboot) via de Mijndensesluis naar de Loosdrechtse plassen gevaren. Op foto’s uit die tijd is 
te zien dat de Koninklijke familie veel bekijks had in de sluis!  
 
Vervolg de weg naar Vreeland. U heeft onderweg een doorkijkje naar de Loenderveense plas. De 
afstand tussen de Vecht en de plassen is hier op zijn smalst!  
Hou na 2,7 kilometer in de bocht links aan en neem het fietstunneltje richting Vreeland.  
 
Hier kunt u kiezen voor een afkorting in de route. Sla dan linksaf en ga de brug over. Over de brug 
linksaf slaan en de route vervolgen vanaf stoppunt De Nederlanden. 
 
Voor de hele route: Sla op de kruising met de Muziektent rechtsaf, de Raadhuislaan in. Op de hoek 
met de eerste straat links, de Vossenlaan, ligt het voormalige gemeentehuis van Vreeland. 

 
  Wilhelminaboom, Raadhuisstraat hoek Vossenlaan Vreeland 
 

Voor het voormalige gemeentehuis van Vreeland staat een fraaie lindeboom met een hek eromheen. 
Dit is de boom die in 1898 geplant is ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. 
Tijdens de plant-plechtigheid werd gesproken over “de gehechtheid, welke de gemeente Vreeland 
heeft aan het Neerlands vorstenhuis en van Vreelands begeerte dat in lengte van dagen Nederland en 
zo ook Vreeland bloeie onder eene goede regeering van Koningin Wilhelmina en dat ook het volgend 
geslacht zich eendrachtig scharen moge om de troon van Haar, die over ons land ten goede is 
gesteld”. Het planten van een Koninklijke boom werd na de inhuldiging van Wilhelmina een traditie bij 
huwelijken, kroningen, verjaardagen (Beatrix 50 jaar) en overlijden van leden van het Koninklijk Huis. 
De meest recente grootscheepse boomplantactie was die ter gelegenheid van de geboorte van prinses 
Amalia op 7 april 2004. In 260 gemeentes is toen een herdenkingsboom geplant, geschonken door 
Staatsbosbeheer.  



 

 8 

 
Fiets 90 meter door. Links ligt een wandelpad: het Jubileumlaantje. Stap af en loop met de fiets aan 
de hand dit pad af.  

  
 Jubileumlaantje Vreeland 
 

Aan het begin en einde van dit wandelpad staan twee gedenkpalen die in 1863 geplaatst zijn bij de 
viering van het 50-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Bij die gelegenheid werd de 
naam ‘Bredelaan’ veranderd in het toepasselijke ‘Jubileumlaantje’.  
De monumentjes werden voorzien van inscripties ‘Jubileum 1813-1863’ en 
‘Trouw/Hulde/Hulp/Eensgezindheid en diverse namen. Dit wandelpad is in 1832 aangelegd door de 
ambachtsheer van Vreeland ‘ter vermaak van de burgers van Vreeland’. Uit 19de eeuwse reisverslagen 
weten we dat er ook veel toeristen niet alleen op het pittoreske dorp maar zeker ook op deze 
‘aangename wandeling’ afkwamen. Het pad loopt langs een voormalige Vechtarm die als een hoefijzer 
om het oude dorp ligt. Die is in de middeleeuwen doorgegraven. De Vecht die nu door het dorp 
stroomt is dus in feite een gracht! Iets verderop, als men links de Kleizuwe opgaat, is nog een brug te 
zien met in de twee pijlers de jaartallen 1813 en 1863.  
 
Sla aan het einde van het Jubileumlaantje linksaf. U passeert de Grote – of Sint Nicolaaskerk. De 
voorganger van de kerk is in de 13de  eeuw gebouwd als kapel bij het middeleeuwse kasteel Vredelant 
waarbij het huidige dorp is ontstaan. In 1265 kreeg dit dorpje al stadsrechten. In 2015 wordt hier 
groots gevierd dat het dan 750 jaar geleden is dat die rechten verleend zijn. Ga op de kruising naar 
rechts en voor de brug weer naar rechts. Links aanhouden, de Klapstraat in. Aan het einde links 
aanhouden en de Bergseweg langs de Vecht volgen. Na 1,3 kilometer ligt rechts een polocentrum.  
 

 Polocentrum 
 Bergseweg 28, 3633 AK Vreeland 
 

De nationale volkssport in Argentinië, het geboorteland van koningin Maxima, is natuurlijk het 
polospel. Twee teams van vier ruiters te paard proberen met een club een bal tussen de doelpalen 
van de tegenstander te slaan. Koningin Maxima speelde zelf ook polo, was een fervent 
polobezoekster in Buenos Aires en had zelfs toen zij net in Nederland woonde nog twee polopaarden 
staan op een manege in Argentinië.  
Deze voormalige boerderij Groot Kantwijk is nu een polocentrum waar vele internationale 
polowedstrijden gespeeld worden en waar polopaarden gefokt worden.  
 
Vervolg de weg. Aan het einde van de weg links aanhouden en de brug over sluis ’t Hemeltje 
oversteken. Sla direct over de brug linksaf en vervolg de weg langs de Vecht. Sla op de T-splitsing 
linksaf de Overmeerseweg op richting knooppunt 01. Deze komt uit op de Randweg. Neem het 
fietspad aan de linkerkant van de weg en sla linksaf richting Slotlaan 20-22. Volg dit voormalige 
jaagpad, dat overgaat in de Eilandseweg.  
 
350 meter na de scherpe bocht in de weg ziet u links een fietspontje. Neem het pontje dat u naar 
Nigtevecht brengt. Volg het pad tot aan de Dorpsstraat en sla hier rechtsaf. Nummer 142 is het 
voormalige gemeentehuis van Nigtevecht.  
 

   Gevelsteen Dorpsstraat 142 Nigtevecht 
 
In Nigtevecht koos men niet voor het planten van een boom bij de inhuldiging van koningin 

Wilhelmina in 1898, maar voor het plaatsen van een marmeren gedenksteen met inscriptie. Deze 
werd gemetseld in de muur van het toenmalige gemeentehuis, Dorpsstraat 142. Het huis is nu nog te 
herkennen aan de twee sleutels boven de deur, het wapen van Nigtevecht. Toen het gemeentehuis in 
jaren ’50 van de 20ste eeuw verhuisde naar het huis Oost-Vegt aan de Raadhuisstraat 30, is de steen 
uit de gevel gebikt en meeverhuisd. Een kale plek tussen de ramen op de eerste verdieping waar de 
gedenksteen ooit gezeten heeft herinnerde nog decennialang aan de steen. Bij een recente 
restauratie is de plek weggewerkt.  
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Vervolg de weg. Sla linksaf de Garstenstraat in en de eerste links de Hoekerstraat in. Hou rechts aan 
de Nieuwe weg op. Op de kruising rechtsaf slaan, de Jonkheer Huydecoperstraat in voor het 
Dorpshuis langs. Aan het volgende plantsoentje ligt rechts een wit huis met rieten kap. 
 

   Raadhuisstraat 30 
 

 
In de zuidgevel van Oostvegt is de herdenkingssteen aan de inhuldiging van koningin Wilhelmina 
te zien. Het huis diende als gemeentehuis tot 1987, toen Nigtevecht bij de gemeente Loenen werd 
gevoegd. Het feit dat de gevelsteen meeverhuisd was vanuit het vorige gemeentehuis duidde op een 
grote Oranjegezindheid van het gemeentebestuur. De jonge Wilhelmina was erg geliefd bij het 
Nederlandse volk. Zij besteeg de troon op haar 18de verjaardag. Haar vader, koning Willem III, was 
overleden toen zij 10 was. Hierdoor werd Wilhelmina automatisch koningin, maar daar was zij 
natuurlijk te jong voor. Haar moeder, Emma van Waldeck Pyrmont, zou dan ook de acht jaren tot het 
bereiken van Wilhelmina’s meerderjarige leeftijd als regentes functioneren.  
 
Fiets voor het pand langs en sla linksaf de Dorpsstraat in. Op de brug over de Vecht is rechts de 
aansluiting van de Vecht op het Amsterdam-Rijnkanaal te zien. Dit kanaal werd in 1892 geopend door 
Koningin Wilhelmina en haar moeder Emma. Tot 1983 stonden de Vecht en het Amsterdam-
Rijnkanaal door middel van een sluis met elkaar in verbinding. Sindsdien is er een open verbinding. 
 

   Sluis Vecht - Amsterdam-Rijnkanaal 
 
Staande op de brug is rechts goed de voormalige sluis te zien. Door deze sluis passeerden op 

21 juni 1954 prins Bernhard en koningin Juliana op het koninklijk jacht de Piet Hein, met aan 
boord hun gasten de Franse president Coty en zijn vrouw. De tocht ging van Amsterdam via het 
Amsterdam-Rijnkanaal naar de Vecht. Langs de hele Vecht wapperde de Nederlandse vlag op huizen, 
woonboten, fabrieken en zeilboten en overal langs de waterkant stonden mensen met verrekijkers en 
fototoestellen in de aanslag. Om 12 uur meerde de boot met het hoge bezoek aan in Loenen bij de 
oude Loswal naast de korenmolen, waar de genietroepen een geïmproviseerde steiger hadden 
aangelegd. Burgemeester W.I. Doude van Troostwijk ontving het gezelschap, waarna men via Loenen 
en Loosdrecht naar Hilversum reed. 
 
Sla over de brug linksaf de Vreelandseweg op. Na 7 kilometer komt u in Vreeland. U passeert 
onderweg Kaas- en IJsboerderij De Willigen, waar u een zelfgemaakt boerenijsje of kaasje kunt 
kopen. In Vreeland gekomen ligt rechts, tegenover de brug, hotel-restaurant De Nederlanden. Hier 
werd prins Bernhard in 1949 ontvangen tijdens een bezoek aan het dorp. 
 

De Nederlanden/Cadeau voor de Prins 
 
Prins Bernhard bracht op 25 mei 1949 een bliksembezoek aan Vreeland dat naar verluidt 

slechts 10 minuten duurde. In die korte tijd maakte hij een toertje door het dorp en werd hij 
ontvangen door burgemeester F.D. Sprenger, de gemeenteraad en vele genodigden. Het bezoek van 
de prins was ondanks de korte duur goed voorbereid: Een week eerder had de gemeente de route 
kenbaar gemaakt aan alle Vreelandse inwoners met het verzoek aan degenen die langs de route 
woonden de Nederlandse vlag uit te steken. Ook werden standplaatsen voor het publiek aangegeven. 
Uit handen van de burgemeester ontving Prins Bernhard een houten tabakspot die met 
verschillende kleuren maïs was ingelegd, een kunstwerk van de Vreelandse kunstenaar Pieter van 
Gelder. Deze woonde naast de Nederlanden, in de buitenplaats Schoonoord.  
 
Sla voorbij de Nederlanden rechtsaf de Spoorlaan in. Steek de Singel over en vervolg de Spoorlaan , 
dwars door de weilanden. Sla aan het einde linksaf. Bent u sterk genoeg, sla dan voor de hoge brug 
linksaf, neem aan het einde van het pad de steile trap omhoog en ga rechtsaf, de brug over.  
Anders fietst u onder de brug door en houdt links aan. Voorbij restaurant Vlinders linksaf slaan en op 
de kruising met de Provinciale weg weer linksaf. Neem de brug over het Amsterdam Rijnkanaal en sla 
de eerste rechts af, richting Baambrugge. U komt nu in Loenersloot. Aan uw linkerhand ligt kasteel 
Loenersloot. 
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Park slot Loenersloot 
Adres: Rijksstraatweg 211, Loenersloot 

 
 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander heeft de gemeente Stichtse 
Vecht in elk van de 12 kernen een Koningsboom geplant. Ook in het park van dit 13de eeuwse kasteel 
Loenersloot. Het is een van de oudste, niet verwoeste, kastelen in de gemeente. Die kastelen waren 
in de 13de eeuw gebouwd langs de Vecht en de Angstel in de strijd tussen de Bisschop van Utrecht en 
de Graaf van Holland om de macht in dit gebied. De meeste kastelen zijn in de loop van de eeuwen 
afgebroken. Tot 1997 werd kasteel Loenersloot nog privé bewoond. Het is nu van Stichting het 
Utrechts Landschap die kasteel en park gerestaureerd heeft. Het park wordt opengesteld voor het 
publiek, zodat iedereen de Koningsboom kan bewonderen! Ook kunt u rondleidingen boeken door het 
kasteel. (link naar youtube filmpje van het interieur van het kasteel): 
http://www.youtube.com/watch?v=R1rTILTAh0o 
 
Keer terug en fiets rechtdoor het fietstunneltje onder de N201 in. Op deze plek ontving de Loenense 
burgemeester Van Schaijck koningin Juliana bij een onbekende gelegenheid. (zie foto)  
 
Sla aan het einde linksaf en vervolg de weg. Voordat de weg weer omhoog gaat slaat u linksaf, onder 
het viaduct door. U komt uit op de weg langs het Amsterdam-Rijnkanaal.  
 

   Amsterdam-Rijnkanaal – opening 
 

Maar liefst vier koninginnen hebben in ruim 120 jaar tijd dit kanaal na verschillende aanpassingen 
geopend! Te beginnen met de destijds 12-jarige koningin Wilhelmina en Koningin-regentes 
Emma die op 4 augustus 1892 het –toen nog- Merwedekanaal openden. De ‘koninklijke’ stoomboot 
‘Ceres’ voer in een stoet van boten van Amsterdam naar Vreeswijk. Tot de aanleg van het kanaal ging 
alle transportvervoer van Amsterdam naar het Ruhrgebied over de Vecht en via de stadsgrachten van 
Utrecht richting de Merwede, de zogenaamde Keulse Vaart. Dit traject bevatte veel belemmeringen als 
bochten, sluizen en bruggen, zodat een snellere verbinding noodzakelijk was. Parallel aan de Vecht 
werd toen het Merwedekanaal gegraven. Het werd een doorslaand succes, zodat het al spoedig 
verbreed en verlengd moest worden. In 1952 opende koningin Juliana het verbrede kanaal, dat nu 
Amsterdam-Rijnkanaal ging heten. Zo’n dertig jaar later was nog een verbreding en verdieping 
noodzakelijk. Koningin Beatrix opende het aangepaste kanaal op 31 oktober 1981. Het kanaal is nu 
100 meter breed, 6 meter diep en het drukst bevaren kanaal van West Europa.  
 
Vervolg de weg. Links ziet u de kerktoren van Loenen en de golfbaan van de Old Course Loenen. 
Neem niet de afslag ‘Industrieterrein Angstelkade’, maar volg het fietspad rechtdoor. Sla 2,6 kilometer 
verder rechtsaf naar Nieuwer Ter Aa, over de A2. Vervolgens linksaf slaan richting Vinkeveen. Op de 
T-splitsing rechtsaf de Wilhelminaweg opslaan. Deze komt uit bij de kerk. 

   
Kerk in Nieuwer Ter Aa 

 
Koningin Beatrix bracht bij een werkbezoek in de provincie Utrecht in 1983 een kort bezoek aan 
Nieuwer Ter Aa. “Niemand zal spijt hebben gehad van haar bezoek getuige te zijn geweest” schreef 
de krant. Het dorp was ruimschoots versierd. De Koningin werd ontvangen door burgemeester H.A. 
van Zwieten van Breukelen. Zij maakten een tochtje langs de laatgotische Hervormde kerk uit 1475 
met in het koor prachtige gebrandschilderde ramen met vele familiewapens. De brassband Breukelen 
bracht een nummer ten gehore waarna Marjolijn den Toom en Petra van der Linden de Koningin 
bloemen mochten aanbieden. Ze droegen speciaal voor de gelegenheid gemaakte feestjurken. En 
toen was dit bezoek alweer ten einde. Het duurde welgeteld maar liefst veertien minuten!  
 
Keer om en volg de Wilhelminastraat, verderop Julianaweg, tot het einde. Neem de bocht mee 
naar rechts. Aan het einde van het wilgenlaantje linksaf slaan. Na 440 meter rechts het Natuurpad 
Boterwal ingaan. Dit pad komt uit bij recreatiecentrum Bosdijk. Sla linksaf. Na 850 meter rechtsaf 
slaan, ‘De uitweg van Portengen’ in. Op de T-splitsing linksaf slaan en de eerste rechts nemen. 
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Volg de knooppunten 36-62-06-07. U fietst door een uitgestrekt veenweidegebied, langs het 
pittoreske riviertje de Geer. In Kockengen bij knooppunt 7 aangekomen gaat u rechtdoor de 
Voorstraat op. Na 40 meter kunt u onder een poortje door (het Rooster) naar de Hervormde kerk. 
 

   Kerk in Kockengen 
 Adres: Kerkplein 9 3628 AE Kockengen 

 
Koningin Juliana bezocht Kockengen op 30 mei 1956 tijdens een werkbezoek het aan Plassengebied 
Breukelen, Nyenrode en Kockengen. Burgemeester jhr. Van der Wijck en zijn vrouw ontvingen haar 
en lieten haar onder meer de schitterende 14de eeuwse kerk zien. Twee jaar later zou prinses 
Beatrix deze kerk op 29 november 1958 bezoeken ter gelegenheid van het huwelijk van haar goede 
vriendin jonkvrouwe Lilian Marina van der Wijck, de dochter van de burgemeester, met Mr. Henry 
Wynaendts, attaché aan de Nederlandse ambassade te Moskou. Volgens de krant zorgde dit ‘Society-
huwelijk’ voor een van de drukste dagen ooit voor Kockengen. “Een onafzienbare stoet auto’s trok het 
dorp binnen, waarvan er vijftig tot het gevolg behoorden”. Kockengen was zo verheugd met maar 
liefst twee Koninklijke bezoeken, dat hier een schitterende Herinneringsoorkonde van werd gemaakt. 
In 1972 kwam Koningin Juliana nogmaals een bezoek brengen aan Kockengen, waarbij zij onder 
meer de kunst van het kaasmaken kreeg uitgelegd in de kaasmakerij van de familie Koppers.  
 
Keer terug door het poortje naar de Voorstraat en sla linksaf. Ervaar zelf dat Kockengen komt van het 
franse Cocagne, wat ‘Luilekkerland’ betekent. Zo mooi is het hier! Fiets rechtdoor richting knooppunt 
9. U rijdt door een heel bijzonder cope-landschap. Klik op het groene cameraatje voor meer 
informatie.  
 
Na 2,6 kilometer linksaf slaan richting Haarzuilens. Op de rotonde rechtdoor. Als u het bord bebouwde 
kom ‘Haarzuilens’ bent gepasseerd, slaat u voor de bocht linksaf, ter hoogte van bushalte 
Ockhuizerweg. Het pas aangelegde fietspad leidt naar de in 2012 geopende fietsbrug over de A2 naar 
Maarssenbroek. 
 
Volg na de brug het rode fietspad en vervolgens de bordjes ‘Doorgaand verkeer’. Voor het bordje 
‘Valkenkamp’ slaat u linksaf. Blijf de bordjes volgen ‘andere wijken/station’. U komt bij een grote 
vijver. Links daarvan ligt het Willem van Hoornhof. 

 
   Willem van Hoornhof 
 Zebraspoor Maarssenbroek 

 
Dit grote woningcomplex aan de vijver is op 22 oktober 1982 geopend door Prinses Juliana. Zij 
onthulde het naambord boven de ingang door het wegtrekken van een gordijn en bezocht enkele 
bewoners. De bouw was in het kader van het woonproject Beschermd Wonen. De 125 woningen 
werden gebouwd door de Woningbouwvereniging Goed Wonen. Het Hof ligt aan de noordkant van 
Maarssenbroek, een zeer grootschalig uitbreidingsproject dat in 1972 is gestart en eind jaren ’80 
grotendeels klaar was. Het vroegere polderland ten westen van Maarssen aan de overkant van het 
Amsterdam-Rijnkanaal is getransformeerd tot een nieuwbouwwijk waar 25.000 mensen wonen. 
Daardoor is het nu ook de grootse kern binnen de gemeente Stichtse Vecht. Het centrum van 
Maarssenbroek wordt gevormd door de wijk Bisonspoor met onder meer kantoren, woningen, het 
overdekte gelijknamige winkelcentrum en het multifunctionele complex Safari, waarin naast senioren-
appartementen ook voorzieningen als een zwembad, bibliotheek, jongerencentrum, sportcomplex en 
horeca zijn ondergebracht. 
 

Vervolg het rode geasfalteerde fietspad langs het water. Blijf de bordjes ‘Station’ volgen. Op de 
kruising slaat u linksaf richting ‘Maarssen-Dorp’. U passeert het winkelcentrum Bisonspoor. De bordjes 
Maarsen-Dorp leiden u dwars door Maarssenbroek over de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en 
het spoor. Hier ziet u goed de ‘harde’ kant van Stichtse Vecht, de vitale corridor van infrastructuur en 
bedrijvigheid, gunstig gelegen tussen de metropool Amsterdam en de stadsregio Utrecht. 
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Hou over de brug links aan. Bij de rotondes gaat u rechtdoor. Voordat u het bord ‘einde bebouwde 
kom’ passeert slaat u rechtsaf, de Wilhelminastraat in. Geniet op het bankje van het fraaie uitzicht op 
buitenplaats Doornburgh, nu klooster. U bent weer in de ‘zachte ‘ kant van Stichtse Vecht!  
 

    Wilhelminaweg 
 
Twee jaar na de inhuldiging van koningin Wilhelmina werd een deel van het park van de 

iets verderop gelegen ridderhofstad Bolenstein verkaveld voor verkoop. Er werd toen –in 1900- een 
nieuwe weg aangelegd langs de Vecht van de Schippersgracht naar de Straatweg. En welkome 
gelegenheid voor de gemeente Maarssen om de nieuwe Koningin te eren door de weg 
Wilhelminaweg te noemen. Bij het eerste bouwproject daarna, de nieuwbouw van de wijk Termeer, 
kwamen daar de Emmaweg en de Julianaweg.  
 
U volgt de Schippersgracht en gaat over de brug linksaf. U komt bij het voormalige jaagpad, waarover 
het paard liep dat de trekschuit voorttrok, het vervoersmiddel bij uitstek in de 17de en 18de eeuw. 
Loop hier met de fiets aan de hand terug naar het park van Goudestein.  
 
Hopelijk heeft u vorstelijk genoten van een afwisselende en interessante Koningsroute door de 
gemeente Stichtse Ve 
 
 
 
 
Stichtse Vecht is een groene gemeente die een rijke historie combineert met modern comfort en een 
internationaal georiënteerde bedrijvigheid. De Vecht, één van Nederlands meest idyllische rivieren, 
doorsnijdt de gemeente. 
Stichtse Vecht is in 2011 ontstaan door een fusie van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en 
Maarssen en bestaat uit 12 kernen. Met haar 63.000 inwoners is het op dit moment de derde 
gemeente van de Provincie Utrecht.  
De kernen zijn: Maarssen, Breukelen, Oud Zuilen, Maarsseveen/Tienhoven, Loenen, Vreeland, 
Nigtevecht, Nieuwersluis, Loenersloot, Kockengen, Nieuwer ter Aa, Maarssenbroek. 
 
Aanvullende informatie: 
 
Op www.zichtopdevechtstreek.nl vindt u alle adressen voor fiets- en sloepverhuur en 
overnachtingsmogelijkheden. Plus nog vele thematische routes door de Vechtstreek. 
 
Op www.vensteropdevecht.nl vindt u alle informatie over het landschap en de historie van de 
Vechtstreek, als aanvulling op deze Koningsroute. 
 
Op www.gooivecht.nl vindt u overige toeristische informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


